Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2021

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 2021 (dále jen závěrečný účet).
Předkládaný závěrečný účet zejména obsahuje:
� rozbory rozpočtového hospodaření roku 2021,
� Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021,
� vyúčtování finančních vztahů (transferů) ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí,
� návrh finančního vypořádání statutárního města Přerova za rok 2021,
� pohledávky po lhůtě splatnosti statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových
organizací,
� Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku a závazků statutárního města Přerova ke dni
31.12.2021.
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 územního celku dne 01.10.2020 mezi statutárním městem
Přerov a společností TOP AUDITING, s. r. o. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2021 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech města.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA V ROCE 2021
Financování statutárního města Přerova bylo v roce 2021 realizováno na základě rozpočtu schváleného
na 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, konaném dne 07.12.2020, ve výši
� příjmy
902 741 700 Kč
� výdaje
885 148 100 Kč
� financování
17 593 600 Kč
a následných rozpočtových opatření. Významné bylo posílení o prostředky určené k financování akcí
nad 500 tis. Kč roku 2021, kdy došlo k navýšení rozpočtu z původních 68,9 mil. Kč na částku
761,9 mil. Kč (bez projektových dokumentací). K jejich financování byly převedeny zejména finanční
prostředky nevyčerpané k tomuto účelu v roce 2020 a značná část zůstatku hospodaření města
předchozího roku. Do rozpočtu byl zapojen zvýhodněný úvěr od Státního fondu podpory investic
a část úvěru přijatého od Československé obchodní banky, a. s. ve výši do 150 mil. Kč, který zatím
nebyl čerpán.
Upravený rozpočet statutárního města Přerova dosáhl v roce 2021 v příjmové i výdajové části, včetně
financování a fondů, výše 2 040 600 300 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 2-12M (dále jen výkaz) po konsolidaci dosahoval upravený rozpočet
v příjmové části výše 1 152 200 183,01 Kč, ve výdajové části výše 2 008 041 783,01 Kč a financování
činilo 855 841 600 Kč.
Rozpočtové hospodaření statutárního města Přerova v roce 2021 skončilo přebytkem ve výši
261 085 567,60 Kč.
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Hospodaření statutárního města Přerova v roce 2021
(dle výkazu po konsolidaci, v tisících Kč)

druhové třídění

schválený

upravený

skutečnost

rozpočet 2021

rozpočet 2021

k 31.12.2021

%

třída 1 - daňové příjmy

674 201,6

680 293,8

795 370,5

116,9

třída 2 - nedaňové příjmy

135 383,7

238 031,3

247 876,0

104,1

třída 3 - kapitálové příjmy

32 938,1

33 315,8

37 829,0

113,5

třída 4 - přijaté transfery

60 218,3

200 559,2

200 559,2

100,0

celkové příjmy

902 741,7

1 152 200,1

1 281 634,7

111,2

třída 5 - běžné výdaje

822 360,7

1 114 691,5

864 415,7

77,5

62 787,4

893 350,2

156 133,4

17,5

885 148,1

2 008 041,7

1 020 549,1

50,8

třída 6 - kapitálové výdaje
celkové výdaje

provozní rozpočet

schválený

upravený

skutečnost

rozpočet 2021

rozpočet 2021

k 31.12.2021

%

běžné příjmy

869 803,6

1 088 385,1

1 213 306,5

111,5

z toho daňové příjmy

674 201,6

680 293,8

795 370,5

116,9

135 383,7

238 031,3

247 876,0

104,1

60 218,3

170 060,0

170 060,0

100,0

822 360,7

1 114 691,5

864 415,7

77,5

nedaňové příjmy
provozní transfery
běžné výdaje
provozní přebytek

kapitálový rozpočet

348 890,8

schválený

upravený

skutečnost

rozpočet 2021

rozpočet 2021

k 31.12.2021

%

kapitálové příjmy

32 938,1

63 815,0

68 328,2

107,1

z toho příjmy z prodeje majetku

32 938,1

33 315,8

37 829,0

113,5

0,0

30 499,2

30 499,2

100,0

62 787,4

893 350,2

156 133,4

17,5

kapitálové transfery
kapitálové výdaje
kapitálový deficit

-87 805,2

výsledek hospodaření
(rozpočtový)

261 085,6
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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 11,5 %, zatímco výdaje byly čerpány jen na úrovni 77,5 % upraveného rozpočtu. Přestože
čerpání kapitálových výdajů dosáhlo pouze hladiny 17,5 % 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 2021 se z hlediska vyšších finančních objemů jednalo
například o opravy komunikací, výměnu parket v městském domě, opravy elektroinstalací v bytových
domech a domech s pečovatelskou službou, náhradní výsadby, inventarizaci stromů na území města,
aktualizaci pasportu veřejného osvětlení, implementaci cloudových služeb či servisní podporu
projektu IOP 09).

Stav finančních prostředků na běžných účtech města k datu 31.12.2021 dosahoval výše
1 102 203,6 tis. Kč. Účty fondů vykazovaly celkový zůstatek ve výši 9 213,8 tis. Kč.
PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU
Upravený rozpočet příjmové části rozpočtu města roku 2021 dosáhl výše 1 152 200,1 tis. Kč a byl
plněn ve výši 1 281 634,7 tis. Kč (vše po konsolidaci), tj. na 111,2 %. Plnění jednotlivých druhů
příjmů je uvedeno v následující tabulce a grafu.
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Struktura příjmů v roce 2021
(dle výkazu po konsolidaci, v tisících Kč)
rozpočet

upravený
rozpočet

skutečnost
k 31.12.2021

%

daňové příjmy

674 201,6

680 293,8

795 370,5

116,9

nedaňové příjmy

135 383,7

238 031,3

247 876,0

104,1

kapitálové příjmy

32 938,1

33 315,8

37 829,0

113,5

přijaté transfery

60 218,3

200 559,2

200 559,2

100,0

902 741,7

1 152 200,1

1 281 634,7

111,2

celkem

V roce 2021 byla ekonomika stále ovlivněna opatřeními souvisejícími s pandemií nového typu
koronaviru. Dle Ministerstva financí ČR (dále jen MFČR) dosáhl růst ekonomiky 2,9 %, k čemuž
kladně přispěla domácí poptávka, nejvíce navýšení zásob a spotřeba domácností. Naopak saldo
zahraničního obchodu růst hrubého domácího produktu silně zpomalilo. Průměrná roční míra inflace
dosáhla 3,8 % a míra nezaměstnanosti 2,8 %.
Rok 2021 byl pro statutární město Přerov z hlediska daňových příjmů 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), příznivější
než předchozí, a to zejména díky plnění daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob.
Daňové příjmy (bez daně z příjmů právnických osob za obce) byly naplněny na 116,3 % upraveného
rozpočtu. Ve skutečnosti město obdrželo na daních 694,6 mil. Kč, což je v porovnání s rokem 2020
o 61,6 mil. Kč více, upravený rozpočet byl díky jejich pozitivnímu plnění překročen o 97,4 mil. Kč.
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Daň z přidané hodnoty byla plněna ve výši 355,0 mil. Kč, tj. na 116,7 % upraveného rozpočtu. Vývoj
inkasa této daně byl dle MFČR v roce 2021 negativně ovlivněn prominutím daně z přidané hodnoty na
vakcíny, testy, respirátory či energie, stejně jako restriktivními opatřeními proti šíření epidemie.
Převážil však pozitivní vliv postupného oživení ekonomiky, zvýšení disponibilního příjmu domácností
v důsledku snížení daňového zatížení u fyzických osob a růstu mezd. Projevil se i růst cen, a také vyšší
prodeje nových bytů doprovázené nárůstem jejich cen. V případě města zaznamenalo plnění této daně
ve skutečnosti zvýšení oproti roku 2020 téměř o 49,0 mil. Kč a svým objemem překročilo i úroveň
„předcovidového“ roku 2019.
Výrazně vzrostlo i inkaso daně z příjmů právnických osob, a to na 158,7 mil. Kč, přičemž v roce 2020
to bylo 111,5 mil. Kč. Upravený rozpočet byl naplněn na 128 %. Dle MFČR bylo inkaso této daně
meziročně značně ovlivněno zrušením červnové zálohy na daň z příjmů právnických osob v roce 2020,
která byla doplacena v roce 2021 ve vyrovnání daně a zvýšením daně v sektoru pojišťoven v důsledku
změny zdanění rezerv. Z analýzy inkasa lze také usuzovat, že sektory, které byly krizí a protiepidemickými opatřeními nejvíce zasaženy, negenerují obvykle takovou daňovou povinnost, aby její
výpadek výrazně ovlivnil celkovou výši inkasa.
Plnění daně z příjmů fyzických osob placené plátci bylo ve výši 118,1 mil. Kč, tj. na 101,8 %
upraveného rozpočtu a oproti skutečnosti roku 2020 došlo ke snížení o 43,1 mil. Kč. Do inkasa daně
se dle hodnocení MFČR v meziročním srovnání promítal vliv daňových změn účinných od roku 2021,
zejména snížení základu daně o více než 25 % a zvýšení slevy na poplatníka. Naopak pozitivní vliv
měl růst objemu mezd a platů, včetně výplat mimořádných odměn zaměstnancům ve zdravotnictví,
sociálních službách a příslušníkům bezpečnostních sborů či vojákům z povolání.
Podíl daňových příjmů na celkových skutečných příjmech po konsolidaci činil 62 %.
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Vybrané daňové příjmy 2017 - 2021
(skutečnost v tisících Kč)
pol.

2017

2018

2019

2020

2021

1111

Daň z příjmů fyzických osob
placená plátci

136 999,9

155 288,7

172 132,4

161 155,0

118 130,7

1112

Daň z příjmů fyzických osob
placená poplatníky

3 616,1

3 384,1

4 418,7

2 443,7

7 253,2

1113

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
srážkou

11 856,1

13 369,3

14 899,7

14 904,5

18 811,9

1121 Daň z příjmů právnických osob

126 236,8

122 753,6

138 796,4

111 536,9

158 713,0

1211 Daň z přidané hodnoty

255 999,5

302 142,4

312 507,1

306 056,0

355 028,6

1511 Daň z nemovitých věcí

36 482,3

36 268,2

37 694,1

36 866,1

36 641,5

Celkem

571 190,7 633 206,3 680 448,4 632 962,2 694 578,9

Příjmy ze zavedených místních poplatků přispěly v roce 2021 do rozpočtu města částkou ve výši
32,7 mil. Kč, tj. v obdobné výši jako v roce 2020. Na těchto příjmech měl nejvyšší podíl poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ve výši 28,4 mil. Kč. U ostatních místních poplatků se jednalo o podstatně nižší částky
pohybující se v rozmezí od 2,7 mil. Kč (poplatek za užívání veřejného prostranství) do 0,3 mil. Kč
(poplatek z pobytu). Významným podílem se na příjmech města podílely dílčí daň z technických her
a daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her v celkové výši 33,4 mil. Kč, a to
přesto, že oproti roku 2020 zaznamenaly příjmy v této oblasti snížení o 0,9 mil. Kč. Nezanedbatelnou
část příjmů představovaly i správní poplatky. Za úkony realizované v rámci státní správy inkasoval
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Magistrát města Přerova v roce 2021 od občanů a podnikatelských subjektů na správních poplatcích
částku 12,5 mil. Kč, přičemž nejvyšší díl přinesly dopravně – správní agendy, a to v objemu téměř
7,7 mil. Kč.
Nedaňové příjmy tvořily 19,3 % z celkového objemu skutečných příjmů města. Celkově dosáhly výše
247,9 mil. Kč a byly plněny na 104,1 % upraveného rozpočtu. Objemově největší byly příjmy z podílů
na zisku a dividend ve výši 101,7 mil. Kč, významné byly i příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
věcí, které v součtu dosáhly hodnoty 53,3 mil. Kč. Z dalších položek stojí za zmínku například přijaté
nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 36,8 mil. Kč, z nichž část tvoří účelové příjmy od firmy
EKO-KOM za recyklaci odpadů ve výši 7,5 mil. Kč, ale jejich rozhodující částí jsou přijaté zálohy na
služby spojené s bydlením v částce 24,5 mil. Kč, sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši
19 mil. Kč (z toho sankce za překročení povolené rychlosti 13,2 mil. Kč), příjmy získané za prodej
dřeva ve výši téměř 2 mil. Kč. V nedaňových příjmech byly začleněny i splátky návratné finanční
výpomoci od Přerovské rozvojové, s. r. o., které činily 1 mil. Kč.
Kapitálové příjmy vykázaly plnění ve výši 37,8 mil. Kč, tj. na 113,5 % upraveného rozpočtu, oproti
roku předcházejícímu zaznamenaly zvýšení o 21,1 mil. Kč. Původně počítal rozpočet s příjmy ve výši
33,3 mil. Kč, v průběhu roku došlo poprvé za několik posledních let k naplnění dokonce i navýšeného
rozpočtu. Největší podíl na těchto příjmech měly příjmy z prodeje nemovitých věcí a jejich částí
(21,9 mil. Kč), kdy byl mimo jiné realizován i prodej budovy Chemoprojektu. Příjmy z prodeje
pozemků dosáhly výše 14,2 mil. Kč.
Celkový objem neinvestičních transferů činil 170,1 mil. Kč a v porovnání s rokem 2020 došlo k jejich
snížení o 36,3 mil. Kč, a to zejména díky jednorázovému nenávratnému neúčelovému příspěvku ke
zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu,
který byl v roce 2020 městu vyplacen ve výši 53,6 mil. Kč. Příspěvek na výkon státní správy byl
meziročně navýšen o 2 mil. Kč. V případě přijatých neinvestičních transferů se jednalo především
o běžné transfery, zahrnující např. příspěvek na volby do Poslanecké sněmovny a Parlamentu ČR
(1,6 mil. Kč), prostředky na zajištění regionálních funkcí knihoven (1,4 mil. Kč), na úhradu nákladů
vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí (13,3 mil. Kč), sociální práce (4,2 mil.
Kč). Dále se jednalo např. o dotace z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Obědy do
škol, dotaci Obec přátelská seniorům, dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů.
Významnou položkou byla rovněž dotace ve výši 50,2 mil. Kč určená pro Sociální služby města
Přerova na podporu poskytování sociálních služeb na území Olomouckého kraje.
Investiční transfery byly přijaty ve výši 30,5 mil. Kč, v porovnání s rokem 2020 došlo k jejich snížení
o 0,3 mil. Kč a byly poskytnuty zejména na Modernizaci systému sběru v Přerově v rámci ITI - na
pořízení velkokapacitních odpadových nádob (8,8 mil. Kč), Energetické úspory budovy č. p. 2804/2
na nám. Přerovského povstání v Přerově (4,5 mil. Kč), částečnou úhradu výdajů na akce "Kompenzace
Dluhonice - I. etapa" (4,4 mil. Kč), "Kompenzace Dluhonice - II. etapa" (3,4 mil. Kč), Zateplení
objektu Jižní čtvrť I/21-24 a statické sepnutí domu (3,0 mil. Kč), "Cyklostezka na ulici Palackého
v Přerově" (2,5 mil. Kč) a "Propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická" (2,4 mil. Kč).

Přehled přijatých transferů v letech 2017 - 2021
(dle výkazu po konsolidaci, v tisících Kč)
pol.

2017

41XX

Neinvestiční přijaté transfery

42XX

Investiční přijaté transfery
Celkem

2018

2019

2020

111 907,0

125 824,1

161 279,3

206 317,1

170 060,0

8 970,1

97 710,5

59 500,4

30 774,0

30 499,2

120 877,1

223 534,6

220 779,7

237 091,1

200 559,2
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VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU
Celkové výdaje města dosáhly v upraveném rozpočtu úrovně 2 008 041,7 tis. Kč a byly čerpány ve
výši 1 020 549,1 tis. Kč, tj. na 50,8 % (vše po konsolidaci). Nižší čerpání rozpočtu ovlivnily jak běžné,
tak i kapitálové výdaje, které byly čerpány na 17,5 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání běžných
výdajů, které činilo 77,5 % upraveného rozpočtu, bylo způsobeno zejména plánovanými akcemi oprav
a údržby majetku města, které z různých důvodů nebyly v roce 2021 realizovány (územní řízení,
klimatické podmínky, výběrové řízení apod.) a zdroje na jejich realizaci byly ve většině případů
převedeny do rozpočtu města na rok 2022. Ke skutečným úsporám, tj. nedočerpání zdrojů, které
nebyly opětovně požadovány, lze přiřadit např. výdaje na informatiku a GIS (1,2 mil. Kč), na správu
(1,8 mil. Kč), na platy, pojistné aj. zaměstnanců magistrátu a městské policie (2,6 mil. Kč) nebo na
DPH (1,2 mil. Kč).
Je nutné zmínit také rezervu rozpočtu, v níž byly jednak zdroje vyčleněné na konkrétní účely, tak na
nerozpočtované výdaje.
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Struktura výdajů v roce 2021
(dle výkazu po konsolidaci, v tisících Kč)
skutečnost
2020

sk.
1

zemědělství, lesní
hospodářství a rybářství

2

průmyslová a ostatní odvětví
hospodářství

3

služby pro obyvatelstvo

4

rozpočet
2021

upravený
rozpočet
2021

skutečnost
2021

podíl na
celkových
výdajích

skutečnost
/upravený
rozpočet

4 132,5

330,0

1 704,2

1 068,4

0,1%

62,7%

79 064,1

84 414,4

96 249,2

83 409,6

8,2%

86,7%

288 803,5

292 523,3

331 093,4

306 097,1

30,0%

92,5%

sociální věci a politika
zaměstnanosti

90 917,8

37 011,7

100 153,3

98 344,8

9,6%

98,2%

5

bezpečnost státu a právní
ochrana

45 538,6

47 726,5

50 328,6

48 417,6

4,7%

96,2%

6

všeobecná veřejná správa
a služby

284 923,6

328 625,9

587 412,5

282 078,3

27,6%

48,0%

dotační programy, ostatní
dotace a dary

50 157,8

23 346,5

25 971,8

24 993,8

2,4%

96,2%

projektové dokumentace
a akce

223 025,0

71 169,8

815 128,7

176 139,5

17,3%

21,6%

100,0%

50,8%

celkem

1 066 562,9

885 148,1 2 008 041,7 1 020 549,1

Ve skutečnosti byly běžné výdaje čerpány ve výši 864 415,7 tis. Kč, což oproti roku 2020 představuje
zvýšení o 4 419,4 tis. Kč. Vyšší čerpání v roce 2021 bylo patrné u výdajů na komunální služby
zajišťované prostřednictvím Technických služeb města Přerova, zajištění sociálních služeb prostřed-
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nictvím SSMP, dále u provozních výdajů vymezených v rozpočtu kanceláře tajemníka a příměstskou
autobusovou dopravu, nižší naopak u příspěvku poskytovaného Sportovišti Přerov, s. r. o. dle
Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu či u úroků z úvěrů. Dlouhodobě
sledovanou oblastí jsou výdaje na opravy a udržování, kterých se dle příslušných odborů stále
nedostává. Dle příslušné položky rozpočtové skladby bylo v roce 2021 k tomuto účelu vynaloženo
celkem 45,6 mil. Kč.
Kapitálové výdaje dle výkazu dosáhly výše 156,1 mil. Kč, což je oproti roku 2020 méně
o 50,4 mil. Kč a jejich podíl na celkových výdajích po konsolidaci činil 17,5 %. Nejvýraznějším
kapitálovým výdajem roku 2021 byla akce „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník 27“
(26,1 mil. Kč). Dále lze z větších akcí zmínit „Blažkův dům – inovační centrum“ (14,1 mil. Kč),
„Modernizace systému sběru odpadů v Přerově (EKO-KOM)“ (11,3 mil. Kč), „Energetické úspory
objektu Jižní čtvrť III/1-3“ (10,1 mil. Kč) a další.
Podrobný přehled výdajů na akce nad 500 tis. Kč je uveden v příloze č. 2, přičemž se jedná jak o nové
investice, tak i opravy a rekonstrukce.
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VÝDAJE DLE ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK - ODBORŮ
(dle výkazu po konsolidaci, v tisících Kč)
orj.

upravený
skutečnost
rozpočet 2021 k 31.12.2021

odbor

01X
02X
1XX
2XX
3XX
4XX
5XX
6XX

Útvar Kancelář tajemníka (KT)
Odbor řízení projektů a investic (PRI)
Kancelář primátora (KP)
Odbor ekonomiky (OE)
Odbor vnitřní správy (VNITŘ)
Odbor koncepce a strategického rozvoje (ROZ)
Odbor správy majetku a komunálních služeb (MAJ)
Odbor sociálních věcí a školství (SVŠ)
Odbor evidenčních správních služeb
7XX
a obecního živnostenského úřadu (ESŽ)
Odbor stavebního úřadu
8XX
a životního prostředí (STAV)
9XX Městská policie (MP)
Rezerva
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268 454,7
702 107,7
35 813,4
25 525,9
51 502,2
4 628,9
386 996,5
179 791,6

262 950,3
121 154,3
31 545,7
23 190,9
39 254,5
2 408,8
305 253,2
178 808,7

%
97,9
17,3
88,1
90,9
76,2
52,0
78,9
99,5

49 450,0

49 328,8 99,8

3 595,7

1 671,1 46,5

5 904,6
294 270,5

4 982,8 84,4
0,0 0,0

2 008 041,7

1 020 549,1 50,8
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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 52 442,56 Kč v rámci projektu Obec přátelská seniorům, 13 311,27 Kč u dotace Domovník –
preventista a 69 000 Kč určených na sčítání lidu, domů a bytů. Uvedené částky byly odvedeny
počátkem roku 2022 v souladu s příslušnými právními předpisy poskytovatelům. Z příspěvkových
organizací byla vrácena Sociálními službami města Přerova část provozního příspěvku (1 280 000 Kč)
a Kulturními a informačními službami města Přerova podpora de minimis (422 000 Kč).
Dopravní obslužnost města Přerova je zabezpečena uzavřenými smlouvami. Městskou autobusovou
dopravu provozuje ARRIVA autobusy 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 kompenzace za IV. čtvrtletí roku 2021 a odečtení poskytnutých záloh byl zjištěn
nedoplatek ve výši 3 356 489 Kč. Příměstské linky byly zajištěny na základě smluvního vztahu
s Koordinátorem integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, přičemž město hradilo
příspěvek v pravidelných čtvrtletních splátkách 1 671 298,20 Kč, tj. celkem 6 685 192,80 Kč a dále
dle Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti uhradilo město v roce 2021
zálohu ve výši 3 108 138,56 Kč a počátkem roku 2022 pak nedoplatek ve výši 124 156,96 Kč.

Příjmy celkem po konsolidaci (FIN 2-12M)

1 281 634 692,81 Kč

Výdaje celkem po konsolidaci (FIN 2-12M)

- 1 020 549 125,21 Kč

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (FIN 2-12M)
Byly uhrazeny splátky úvěru ve výši

+ 261 085 567,60 Kč
- 26 677 824,00 Kč

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

2 347 875,87 Kč

Operace nemající charakter příjmů a výdajů (např. přenesená daňová povinnost)

1 119 266,69 Kč

Výsledek roku 2021, včetně financování

237 874 886,16 Kč
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Vypořádání příspěvkových a jiných organizací, osob
Vypořádání účelových prostředků (zúčtování se státním rozpočtem)
Zůstatek roku 2021 – po vypořádání, včetně financování

- 2 200 645,96 Kč
- 134 753,83 Kč
+ 235 539 486,37 Kč

Stavy běžných účtů k 31.12.2021
Základní běžné účty

1 102 203 568,35 Kč

Fond sociální

1 038 676,82 Kč

Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

8 175 120,00 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 2021 budou předloženy Zastupitelstvu města
Přerova ke schválení na zasedání dne 13.06.2022 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 výrazných úprav.
DLUHOVÁ SLUŽBA
K datu 31.12.2021 dosahoval zůstatek nesplacených úvěrů částky 135,7 mil. Kč, v porovnání se
stavem ke stejnému datu roku 2020 došlo ke snížení nesplacených závazků o 24,3 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. Dne 20.03.2020 došlo k uzavření obchodu
s Československou obchodní bankou, a. s., na zajištění úrokového rizika formou úrokového swapu za
pevnou úrokovou sazbu 1,55 % p. a. do 30.03.2023. Úvěr byl v průběhu roku splácen v souladu se
splátkovým kalendářem, k 31.12.2021 dosahoval zůstatek nesplaceného úvěru částky 133,4 mil. Kč.
Další smlouva o úvěru od Československé obchodní banky, a. s., tentokrát ve výši do 150 mil. Kč,
byla uzavřena dne 15.06.2021. Tento úvěr nebyl doposud čerpán.
Dne 24.05.2021 byla mezi statutárním městem Přerov a Státním fondem podpory investic uzavřena
smlouva o zvýhodněném úvěru na financování akce „Energetické úspory objektu Jižní čtvrť III/1-3“ se
splatností 10 let. Úvěr byl načerpán ve výši 2 347 875,87 Kč, splátky budou realizovány od roku 2022.
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
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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 31.12.2021 dosahuje
11,4 % průměru příjmů.

Vývoj zadluženosti statutárního města Přerova

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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

7,01

14,88

4,62

24,56

2,88

2,65

2,45

2,27

383 523 251 445 210 045 172 684 213 423 186 745 160 067 135 737

Využití finančních prostředků, které doposud nebyly schváleny ke konkrétním účelům, se předpokládá
tak, jak již bylo avizováno v návrhu rozpočtu na rok 2022, a to na akce nad 500 tis. Kč, např. na:
� Hospodaření se srážkovou vodou v objektech ZŠ v Přerově,
� Modernizace, rekonstrukce, opravy bytového fondu,
� Energetický projekt FVO (částečně předfinancováno) a rekuperace ZŠ Přerov,
� Stavební úpravy objektu č. p. 2180 na ul. Šířava v Přerově pro účely přemístění služebny
Městské policie a JSDH.
Další finanční prostředky budou třeba na opravy bytů, posílení na energie a v neposlední řadě na
případné spolufinancování odpadového hospodářství Olomouckého kraje v předpokládané výši
1 500 Kč/obyvatel.
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Přerov je město ležící v srdci Moravy na obou
březích řeky Bečvy, s více než čtyřiceti tisíci
obyvateli. Je administrativním a kulturním
centrem regionu. Svou bohatou historií sahá až
do pravěku, a to do starší doby kamenné.
Z tohoto období pochází několik artefaktů
nalezených v Předmostí, v okolí takzvaného
Hradiska. Celosvětovou proslulost ale městu
zajistily nálezy z období „lovců mamutů“.
Unikátní zastřešený pavilon, Památník lovců
mamutů, zachycuje jižní okraj sídliště lovců
mamutů se skládkou zvířecích kostí z období před cca 27 000 lety a je častým cílem turistů.
Nejstarší písemná zpráva o Přerově pochází z roku 1141. Roku 1256 udělil český král Přemysl
Otakar II. Přerovu městská práva a tím tak povýšil dosud trhovou ves na město. Později se město stalo
na dlouhou dobu sídlem rodu Pernštejnů a Žerotínů. Nesmazatelné stopy v Přerově zanechala jednota
bratrská a její dva významní představitelé, Jan Blahoslav a Jan Amos Komenský, kteří zde působili.
Na historické stopy jednoty bratrské odkazuje Památník jednoty bratrské, který prezentuje původní
základy bratrské školy i jedinečnou renesanční cestu, která zde byla odkryta.
Město Přerov se v dnešní podobě 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, kde sídlí Muzeum
Komenského. To představuje návštěvníkům
různé exponáty - od archeologických nálezů
přes minerály a sbírku entomologickou až po
expozici dobových školních tříd z dob Učitele
národů J. A. Komenského. Zámecká věž
nabízí krásný výhled nejen na město, ale i do okolí – na městský park Michalov, do přírodní rezervace
Žebračka i k městským lagunám. Park, který se rozkládá na sedmnácti hektarech a od roku 1992 je
kulturní památkou, je centrem setkávání mladé i starší generace. Na park navazuje areál lagun a nabízí
prostor pro relaxaci i sport. Skatepark, bicrossová dráha, DiscGolfPark, workoutové hřiště,
volejbalové kurty – to vše mohou Přerované a návštěvníci u lagun využívat.
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Za návštěvu stojí i blízká Ornitologická stanice, v níž je umístěna jedna z největších expozic ptáků ve
střední Evropě. Neobvyklý kus autentické přírody představuje na okraji Přerova Národní přírodní
rezervace Žebračka. Zajímavou možnost, jak poznat krásy parku Michalov, jedinečnost přírodní
rezervace, ale i rozmanité ekosystémy podél řeky Bečvy, nabízí naučná stezka Přerovským luhem.
Kulturním a společenským centrem města je budova Městského domu na náměstí T. G. Masaryka.
Stavba s bohatou štukovou výzdobou a prvky secese byla postavena v roce 1897. Konají se zde různá
divadelní představení, koncerty a společenské akce. Mezi nejvýznamnější akce, které Městský dům
hostí již od roku 1966, patří Československý jazzový festival s mezinárodní účastí. Výtvarné,
sochařské a další umělecké expozice zase mohou Přerované a návštěvníci zhlédnout v Galerii města
Přerova. Kontrastem k historickému Hornímu náměstí je moderní Tyršův most z dílny architektky
Aleny Šrámkové, jehož součástí jsou tři skulptury – zubra, ptáka a stromů.
Mezi sportovními znalci je Přerov znám svým „Mamutím skokem“ na Přerovské rokli, která je
považována za nejlepší autokrosový závodní okruh v České republice. Kromě autokrosu má v Přerově
dlouholetou tradici také tenis, fotbal a hokej. Pro zábavu a volný čas lidem slouží celá řada sportovišť
– krytý bazén s venkovním areálem, fotbalová hřiště, badminton aréna, zimní stadion i volně přístupná
školní sportoviště s tartanovým povrchem. Cyklisty do Přerova přivádí známá Cyklostezka Bečva. Ti
zde mohou pro své občerstvení využít jednu z mnoha restaurací nebo se ubytovat v některém z hotelů
či penzionů, které uspokojí náročné i méně náročné klienty.
Přerov lze vnímat jako město dvou tváří. Je městem s bohatou historií a artefakty evropského
významu, ale také průmyslovým centrem regionu s velkými podniky a vysokými komíny, které při
pohledu z dálky vytvářejí svébytnou siluetu města.
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Partnerská města statutárního města Přerova
DĚČÍN
Děčín leží v severních Čechách na soutoku řek Labe
a Ploučnice. Stejně jako Přerov je od 1. července 2006
statutárním městem. Řadí se mezi 10 rozlohou největších
měst v České republice. Počet obyvatel se pohybuje
okolo 50 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 renesančněgotické 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 tisíci 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 tisíc návštěvníků
z celého světa. Řeka Maas je spojena s jezery, která nabízí
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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. Dlouhodobě funguje
také organizování výměnných pobytů kulturních, sportovních a zájmových delegací občanů – co dva roky
odjede cca 40 lidí z Přerova do Cuijku a naopak. 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.

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
tisíc 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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Odbor ekonomiky
orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy
sídlo: Bratrská 34
telefon: 581 268 111
(28)

vedoucí odboru
(1)

oddělení
rozpočtu

oddělení
účetnictví
(5)

oddělení
místních příjmů
(12)

(9)

metodik
(1)

Oddělení rozpočtu

Příjmová část rozpočtu

Oddělení rozpočtu vykonává řadu činností souvisejících s finančním hospodařením statutárního města
Přerova. Ke stěžejním úkolům oddělení patří sestavení návrhu rozpočtu a po jeho schválení kontrola
plnění, a to jak průběžná, tak i následná, jejímž výsledkem je závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za příslušné rozpočtové období.
Oddělení také zpracovává změny rozpočtu, jejich
zaúčtování, zabezpečuje veškeré bankovní vztahy
města, zhodnocuje dočasně volné finanční prostředky, vede evidenci akcií v majetku města, zabývá se
problematikou daně z příjmů právnických osob za
město, vede evidenci a zpracovává vyúčtování příkazových bloků za město a realizuje cenové kontroly.

Daňové příjmy
Komentář k plnění daňových příjmů je součástí důvodové zprávy.
Příjmy z úroků
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění
% plnění:

300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
3 466 350,68 Kč

-

Celkové příjmy z úroků činily k 31.12.2021 celkem
3 466 350,68 Kč, z toho úroky ze zhodnocování dočasně volných finančních prostředků 1 488 765,46 Kč
a úroky z běžných účtů 1 977 585,22 Kč.
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Jednalo se o doplatek dotace ze státního rozpočtu na
volby do 1/3 Senátu a zastupitelstev krajů, které se
konaly v roce 2020.

Při sestavování návrhu rozpočtu vycházel odbor
ekonomiky z v té době aktuálních úrokových sazeb.
Ve 2. polovině roku 2021 však Česká národní banka
(ČNB) zvýšila dvoutýdenní repo sazbu celkem 4 x,
a to z původních 0,25 % až na 3,75 % v závěru roku,
což se promítlo v nabídce úrokových sazeb jednotlivých bank a tím i v plnění příjmů z úroků. V průběhu
roku byly zhodnocovány dočasně volné finanční prostředky prostřednictvím těchto produktů:
� spořícího účtu u Československé obchodní banky,
a. s., s jednodenní výpovědní lhůtou (úrokové sazby v rozmezí od 0,15 % p. a. do 0,85 % p. a.),
� spořícího účtu s výpovědní lhůtou 32 dnů u Komerční banky, a. s. (úrokové sazby v rozmezí od
0,10 % p. a. do 0,46 % p. a.),
� spořícího účtu s výpovědní lhůtou 31 dní u Sberbank CZ, a. s. (úrokové sazby v rozmezí od 0,20
% p. a. do 0,45 % p. a.),
� 1měsíčního termínovaného vkladu u Československé obchodní banky, a. s. (2,10 % p. a.),
� vkladového účtu s 33denní výpovědní lhůtou
u J&T Banky, a. s. (úrokové sazby v rozmezí od
1,10 % p. a. do 2,15 % p. a.),
� 1měsíční a 14denní termínované vklady u UniCredit Bank, a. s. (úrokové sazby v rozmezí od
1,10 % p. a. do 2,02 % p. a.),
� 1měsíční a 14denní vkladové účty u České spořitelny, a. s. (úrokové sazby od 1,00 % p. a. do
2,00 % p. a. % p. a.).

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

0,00 Kč
9 108 440,00 Kč
9 223 714,51 Kč
101,3

V rámci finančního vypořádání roku 2020 vrátila příspěvková organizace Sociální služby města Přerova
na účet města přeplatek příspěvku na provoz ve výši
3 100 000 Kč, společnost Sportoviště Přerov, s. r. o.,
pak vrátila na základě vyúčtování vyrovnávacích plateb dle smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 4 640 117,11 Kč. Dále se jednalo
o vratky dotací Obědy do škol a Šablony II, které
následně město vracelo do státního rozpočtu, a to
v celkové výši 1 368 319,50 Kč. Mimoto jsou zde
obsaženy i vratky od různých subjektů, kterým město
poskytlo dotaci.
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských
nefinančních subjektů – právnických osob
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

1 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
100,0

V souvislosti s výstavbou parkovacího domu pro kola
byla společnosti Přerovská rozvojová, s. r. o., poskytnuta na základě Veřejnoprávních smluv o poskytnutí
návratné finanční výpomoci z rozpočtu města částka
5 mil. Kč, kterou se společnost zavázala splatit v letech 2016-2022. Čtvrtletní splátky ve výši 250 000 Kč
byly na účet města řádně uhrazeny v souladu se splátkovým kalendářem. Dluh společnosti k 31.12.2021
činil 1 mil. Kč.
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

Příjmy z podílů na zisku a dividend
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

0,00 Kč
101 694 500,00 Kč
101 694 523,00 Kč
100,0

Mezi statutárním městem Přerov a Československou
obchodní bankou, a. s., byla dne 15.06.2021 uzavřena Smlouva o úvěru ve výši do 150 mil. Kč se
splatností 15 let na financování akcí nad 500 tis. Kč
schválených Zastupitelstvem města Přerova v letech
2021-2022. Na základě záměru města zrekonstruovat
budovu na nám T. G. Masaryka 555/16 na sídlo
Magistrátu města Přerova bylo předpokládáno, že
převážná část těchto zdrojů bude využita k tomuto
účelu. V roce 2021 k čerpání úvěru nedošlo.
Mezi statutárním městem Přerov a Státním fondem
podpory investic (SFPI) byla dne 24.05.2021, v rám-

Ze společností, v nichž má město majetkovou účast,
byly vyplaceny dividendy od akciové společnosti
Teplo Přerov (100 000 000 Kč), Vodovody a kanalizace Přerov (1 692 755 Kč) a ČEZ (1 768 Kč).
Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných
veřejných rozpočtů
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

0,00 Kč
68 500 000,00 Kč
2 347 875,87 Kč
3,4 %

0,00 Kč
597 400,00 Kč
597 495,88 Kč
100,0
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ci programu „Zateplování“ určeného na energetickou
modernizaci bytových domů, uzavřena smlouva
o zvýhodněném úvěru ve výši do 3 785 087 Kč na
financování akce „Zateplení Jižní čtvrť III/1, 2, 3“.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo postupně do rozpočtu zapojeno 2 500 000 Kč. Čerpání
úvěru bylo mimo jiné podmíněno uzavřením zástavní
smlouvy a zajištěním závazku z úvěrové smlouvy
zřízením zástavního práva k zateplované nemovitosti.
Po splnění obou podmínek došlo k čerpání úvěru
v celkové výši 2 347 875,87 Kč.

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
(bankovní poplatky aj.)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Finanční prostředky byly vyčleněné na pronájem
bezpečností schránky (1 936 Kč) a roční poplatek
hrazený Centrálnímu depozitáři cenných papírů
(1 373 Kč) v souvislosti s vedením kódu LEI (Legal
Entity Identifier).

Výdajová část rozpočtu

Ostatní finanční operace (daň z příjmů právnických osob za obce, DPH)

Činnost místní správy (auditor, daňový poradce aj.)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

312 900,00 Kč
312 900,00 Kč
299 171,00 Kč
95,6

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Dne 05.09.2019 byla mezi statutárním městem Přerov a společností DAŇOVÉ PORADENSTVÍ TOMÁŠ PACLÍK, a. s., uzavřena Smlouva o poradenství a smlouva příkazní na komplexní tuzemské
daňové poradenství v období od 01.01.2020 do
31.12.2022 a zpracování přiznání k dani z příjmů
právnických osob za rok 2020, 2021 a 2022. Za
poskytnuté služby dle výše uvedené smlouvy bylo
uhrazeno celkem 292 820 Kč (12 x paušální částka
za služby daňového poradenství ve výši 19 360 Kč
a částka 60 500 Kč za zpracování daňového přiznání
za rok 2020). Dále byla uhrazeny výdaje spojené
s registrací na webových stránkách obecuctuje.cz
(2 600 Kč) a predikcí daňových příjmů obce na rok
2021 (3 751 Kč).

25 000 000,00 Kč
16 784 200,00 Kč
16 784 190,00 Kč
100,0

Územní samosprávné celky mají ve zdaňování daní
z příjmů právnických osob (DPPO) specifické postavení – hradí daň sami sobě, daň tedy hospodaření
obce nezatěžuje. V rozpočtu města na rok 2021 byla
za tímto účelem v příjmové a výdajové části vyčleněna částka 25 mil. Kč. Na základě zpracování přiznání k DPPO za rok 2020 byla daňovou poradkyní
vypočítána skutečná daňová povinnost ve výši
16 784 190 Kč.
Finanční vypořádání
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Úroky z úvěrů
Rozpočet původní
Rozpočet upravený
Čerpání
% čerpání

4 000,00 Kč
4 000,00 Kč
3 309,00 Kč
82,7 %

0,00 Kč
83 700,00 Kč
83 625,00 Kč
99,9

V roce 2020 nebyly v rámci realizace níže uvedených projektů dočerpány poskytnuté prostředky, tyto
byly počátkem roku vráceny do státního rozpočtu:
� Asistent prevence kriminality
7 395 Kč
� Domovník – preventista
3 825 Kč
� na krytí nákladů vzniklých v souvislosti s přípravou sčítaní lidí, domů a bytů
62 405 Kč

3 200 000,00 Kč
2 680 700,00 Kč
2 406 142,05 Kč
89,8

Hrazeny byly úroky z úvěru přijatého od Československé obchodní banky, a. s., ve výši do 300 mil.
Kč. Dne 30.03.2020 bylo úrokové riziko úvěru zajištěno formou úrokového swapu s touto bankou. Byla
sjednaná pevná úroková sazba ve výši 1,55 % p. a.,
a to na dobu 36 měsíců (od 30.03.2020 do
30.03.2023).
Při sestavování rozpočtu na rok 2021 byla vyčleněna i částka na úhradu úroků z nově plánovaného úvěru ve výši 150 mil. Kč. Vzhledem
k tomu, že k uzavření úvěrové smlouvy s vítězným
uchazečem veřejné zakázky, Československou obchodní bankou, a. s., došlo až dne 15.06.2021 a bylo
zřejmé, že v roce 2021 k čerpání nedojde, bylo možné uvolnit část finančních prostředků vyčleněných
v rozpočtu za tímto účelem a ponechat pouze rezervu pro případ čerpání koncem roku.

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
Rozpočet původní
Rozpočet upravený
Čerpání
% čerpání:

27 378 000,00 Kč
26 745 000,00 Kč
26 677 824,00 Kč
99,7

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 se
splatností do 31.12.2026. Úvěr bylo možné čerpat do
31.12.2018, následně byla bankou vyčíslena měsíční
výše splátky na 2 223 152 Kč.
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kou situací a dlouhodobé pracovní neschopnosti zaměstnankyně, která kontroly provádí. K 31.12.2021
zůstala neuhrazena 1 pokuta ve výši 2 000 Kč z roku
2005, která je vymáhána prostřednictvím exekučního
příkazu srážkami z důchodu.

Při tvorbě rozpočtu na rok 2021 se vycházelo z v té
době aktuálních informací, tedy i faktu, že na SFPI
byly zaslány 2 žádosti o poskytnutí bezúročného
úvěru na financování akcí Zateplení objektu Jižní
čtvrť I/21-24 a statické sepnutí domu a Zateplení
Jižní čtvrť III/1, 2, 3. V rozpočtu byla za tímto účelem vyčleněna částka 700 tis. Kč. S ohledem na
skutečnost, že:
� úvěr na 1. z uvedených akcí nebyl přijat (vleklá
administrace a pro město nereálné podmínky čerpání pevně nastavené ve smluvní dokumentaci),
� k uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru ve
výši do 3 785 087 Kč se splatností 10 let určené
na částečné financování 2. akce došlo v měsíci
červnu 2021 s termínem jejího dokončení v prosinci 2021, předpoklad úhrady první splátky se
tedy přesunul až na začátek roku 2022,
byla výdajová část rozpočtu snížena o 633 tis. Kč
(v rozpočtu zůstala pouze rezerva na úhradu jistiny
za měsíc 11-12/2021 pro případ, že by došlo k dřívějšímu dokončení akce).

Oddělení účetnictví
Oddělení plnilo funkci obslužného a servisního útvaru
v organizační struktuře Magistrátu města Přerova
(MMPr). Zastřešovalo povinnost plynoucí ze zákona
– povinnost vést účetnictví. V metodické činnosti se
zaměřovalo na pomoc odborům v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH).
Příjmová část rozpočtu
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za
geologické práce
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Příkazové bloky
Evidence příkazových bloků se řídí Pokynem MF-15
o stanovení druhu příkazových bloků a o jejich evidenci, vydaným Ministerstvem financí ČR. Na základě tohoto pokynu byl dne 01.01.2018 vydán Vnitřní
předpis č. 27/2017 – Příkazové bloky. Příkazové bloky nemají žádnou nominální hodnotu, nelze tedy stanovit jejich počáteční zásobu v korunách českých,
ale jen v kusech. V roce 2021 byly vydány potrestaným osobám příkazové bloky v částce 826 550 Kč,
z toho:
Městská policie Přerov

70 200 Kč

ESŽ, oddělení přestupků

40 400 Kč

ESŽ oddělení evidenčně
správních agend a matriky
ESŽ, oddělení obecní živnost.
úřad (právnické osoby)
CELKEM

Jednalo se o příjem z dobývacích prostor, který město
obdrželo od báňského úřadu.
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

0,00 Kč
0,00 Kč
90 823,52 Kč
-

Jednalo se zejména o přeplatky za nerealizované
přeložky vedení od firmy ČEZ Distribuce, a. s.
(21 859 Kč), vratky za neuskutečněná školení
(18 460 Kč) a vyúčtování služeb pošty (20 708,10 Kč).
Ostatní příjmy tvořily drobné částky vyúčtování zálohových faktur a vratek (např. za elektrickou energii,
plyn, služby telekomunikací, peněžní služby, ostatní
materiál, nájemné a poplatky).

664 550 Kč

ESŽ, oddělení dopravně
správních agend a radary

0,00 Kč
0,00 Kč
13 211,14 Kč
-

15 400 Kč

Výdajová část rozpočtu

36 000 Kč

Bytové hospodářství (úroky z kaucí aj.)

826 550 Kč

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Cenové kontroly
Oddělení provádí cenové kontroly dle zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpi-sů, a to na základě zmocnění ze zákona č.
265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen,
ve znění pozdějších předpisů. Kontroly jsou zaměřeny na vedení cenové evidence prodávaného zboží
(§ 11) a označování zboží (§ 13). V případě zjištění
porušení cenových předpisů je zahájeno správní
řízení o uložení pokuty.
V roce 2021 nebyla provedena žádná cenová kontrola, a to z důvodu opatření souvisejících s pandemic-

30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
14 540,90 Kč
48,5

Město eviduje na samostatném depozitním účtu přijaté jistoty od nájemců bytů ve vlastnictví města.
Část smluv uzavřených v minulosti s Domovní správou města Přerova obsahuje ujednání o úročení
jistoty sazbou 2,5 %, upravit úročení je možné jen
po dohodě obou stran. Nově uzavírané smlouvy již
toto ustanovení neobsahují a vzhledem k tomu, že
dosud neexistuje právní výklad, je na základě doporučení daňových poradců jistota úročena sazbou
bankovního účtu, na kterém jsou jistiny uloženy.
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Činnost místní správy (auditor, daňový poradce aj.)

Oddělení místních příjmů

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Místní poplatky

165 000,00 Kč
165 000,00 Kč
118 580,00 Kč
71,9

Zavedení jednotlivých místních poplatků stanoví
město v samostatné působnosti dle ustanovení § 14
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhláškou (OZV). Statutární město Přerov mělo v roce 2021
zavedeno na svém území tyto místní poplatky:
� OZV č. 7/2019, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů,
� OZV č. 8/2019, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství,
� OZV č. 9/2019, o místním poplatku z pobytu,
� OZV č. 10/2019, o místním poplatku ze psů.

Výdaje tvořily platby za služby auditorů, za dílčí
přezkum hospodaření roku 2021 a doplatek za závěrečný přezkum hospodaření roku 2020.
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
(bankovní poplatky, aj.)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

900 000,00 Kč
900 000,00 Kč
488 296,95 Kč
54,3

Příjmová část rozpočtu

Významnou výdajovou položku v rozpočtu oddělení tvoří poplatky za bankovní služby. Výše výdajů
je dána poplatky stanovenými dle ceníků peněžních
ústavů, strukturou transakcí a objemem plateb provedených bezhotovostně platebními kartami. Oproti
roku 2021 došlo ke snížení bankovních poplatků
v důsledku nastavení cenové výjimky ze sazebníku
hlavní banky města s účinností od 01.08.2021.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Ostatní finanční operace (daň z příjmů právnických osob za obce, DPH)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

26 500 000,00 Kč
26 500 000,00 Kč
28 359 087,80 Kč
107,0

Sazba poplatku zůstala již třetím rokem ve stejné
výši, a to 700 Kč, stejně jako snížená sazba 350 Kč
v důsledku úlevy, která se vztahovala na majitele
rekreačních objektů a osoby žijící v bytovém či rodinném domě (RD) se svozovým místem komunálního odpadu ve větší vzdálenosti než 300 m. Úleva
se dotkla 316 poplatníků, převážně majitelů rekreačních objektů (297).
Po 10 letech došlo v rámci novelizace OZV č. 7/2019
ke zrušení nároku na osvobození od poplatku pro
osoby, mající trvalý pobyt na úřední adrese MMPr
a není znám jejich skutečný pobyt. Od 01.01.2021
byly tyto osoby povinny opět poplatek hradit, mnohé
z nich tak ovšem neučinily a tato skutečnost měla
nepříznivý dopad na celkový objem nedoplatků. Současně však došlo k výraznému snížení počtu osvobozených poplatníků, a to meziročně o 800 na 1 647.
V roce 2021 byl nejčastějším důvodem pro přiznání
nároku na osvobození:
� dlouhodobý pobyt poplatníků v zahraničí (852),
� věk dítěte do 1 roku (331),
� úhrada odpadu v jiné obci, kde byl hrazen poplatek za komunální odpad, nebo úhrada probíhala
na základě smlouvy s obcí (169),
� umístění osob v domovech pro seniory (164),
� umístění v dětských domovech, školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
apod., případně hospitalizace ve zdravotnických
zařízeních déle než 3 měsíce (71),
� pobyt ve výkonu trestu odnětí svobody (60).

7 230 000,00 Kč
4 230 000,00 Kč
2 993 026,00 Kč
70,8

Nejvyšší výdajovou položkou v rozpočtu oddělení je
daň z přidané hodnoty, jíž je město plátcem. Jde
o globální výdaj za celé město. Při tvorbě rozpočtu
na rok 2021 se vycházelo z v té době aktuálních
informací, tedy ze skutečně uzavřených smluv o budoucích kupních smlouvách se společností Panattoni
Czech Republic Development, s. r. o., na prodej
pozemků a v rozpočtu byly deponovány 4 mil. Kč na
odvod DPH z plánovaného prodeje. Společnost však
v daných termínech nevyzvala město k uzavření
kupních smluv a závazky ze smluv o budoucích
kupních smlouvách tak zanikly. Vzhledem k výše
uvedenému bylo možné upravit rozpočet uvolněním
částky 3 mil. Kč.

Lhůta splatnosti poplatku je stanovena na 30. červen.
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V roce 2021 bylo umožněno všem poplatníkům
místních poplatků z důvodu pandemie COVID-19
a zmírnění dopadů této mimořádné situace uhradit
poplatek až do 30. září bez uplatnění sankce týkající
se navýšení poplatku. Této možnosti využila značná
část poplatníků.
Oddělení vykonávalo nejen správu daného poplatku,
ale věnovalo se i vymáhání nedoplatků, přičemž
postupovalo v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. V případě
neúspěšnosti, případně nemožnosti daňové exekuce,
následuje postoupení vymáhání nedoplatků soudnímu
exekutorovi. Efektivita vymáhání daňových nedoplatků je významným způsobem ovlivněna majetkovými poměry dlužníků. Dlouhodobě se zvyšuje
počet těch, kteří nemají žádný postižitelný majetek
a vzrůstá počet dlužníků v insolvenčním řízení. Od
28.10.2021 měli dlužníci poprvé možnost využít tzv.
Milostivého léta, kdy u pohledávek vymáhaných
soudními exekutory jim bylo v případě úhrady jistiny a uhrazení nákladů exekuce v částce 908,50 Kč
prominuto příslušenství. U místních poplatků byla
zaznamenána úhrada pouze od jednoho z nich.
Po splatnosti poplatku je dlužníkům rozesíláno vyrozumění o výši nedoplatku. V průběhu roku bylo vydáno 1 370 těchto písemných upozornění, následně
byly prověřeny majetkové poměry u 2 106 dlužníků.
Dále bylo vydáno 158 exekučních příkazů, což je
trojnásobně vyšší počet než v roce 2020, neboť této
činnosti byla zejména v I. pololetí věnována značná
pozornost. Krajní variantou vymáhání je postoupení
nedoplatků Exekutorskému úřadu Přerov. V roce
2021 bylo vydáno 17 exekučních návrhů, přičemž
celkový objem vymáhaných pohledávek exekutorem
se zvýšil na 1 717 683 Kč. K 31.12.2021 činila výše
pohledávek vymáhaných daňovou exekucí či soudním exekutorem 2 046 283,22 Kč, tj. 20,8 % z celkového objemu nedoplatků uvedených níže. Do
insolvenčního řízení byly přihlášeny nedoplatky
39 dlužníků.
K 31.12.2021 byly evidovány nedoplatky ve výši
9 816 872,53 Kč (meziroční nárůst o 182 138,96 Kč),
z toho v:
� rozvaze ve výši 9 723 374,22 Kč, které se týkaly
3 619 dlužníků (7,9 %),
� podrozvaze ve výši 93 498,31 Kč (40 dlužníků),
kde jsou vedeny nedobytné pohledávky (např.
nebyl zjištěn žádný majetek dlužníka).
Vysoký objem nedoplatků je stále vykazován u poplatníků s trvalým pobytem na úřední adrese MMPr.
K 31.12.2021 vzrostla výše těchto nedoplatků na
2 633 821,39 Kč a týkaly se 1 135 dlužníků. Nedoplatky jsou rovněž dlouhodobě evidovány na daňových účtech některých nezletilých dětí, za něž zákonní zástupci nebo opatrovníci, na které dle zákona
o místních poplatcích přešla poplatková povinnost,
poplatek neuhradili. K 31.12.2021 dosáhla tato částka 1 526 944 Kč a týkala se 888 dětí. Na základě
spolupráce s Úřadem práce v Přerově ve věci poskytnutí mimořádné okamžité pomoci na úhradu daného

poplatku sociálně slabým občanům byla tato pomoc
poskytnuta 815 poplatníkům.

Poplatek ze psů
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

1 300 000,00 Kč
1 300 000,00 Kč
1 420 204,10 Kč
109,2

Poplatníkem je držitel psa, kterým je fyzická nebo
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na
území města. Počet poplatníků se stále mírně snižuje, k 31.12.2021 činil 3 180. Výše sazeb poplatku
se na území města odvíjí od lokality a způsobu bydlení. Maximální výše poplatku za jednoho psa činila
1 000 Kč u osoby, která je přihlášena v bytovém domě v Přerově I-Městě a v Přerově II-Předmostí nebo
v sídle ohlašovny MMPr, či má sídlo na území města.
Pro osobu přihlášenou v RD v Přerově I-Městě nebo
v Přerově II-Předmostí, činí sazba 400 Kč, v ostatních
místních částech 300 Kč bez rozdílu, kde je pes chován. Za každého 2. a dalšího psa se sazba zvyšuje
o 50 %. Nárok na sníženou sazbu poplatku ve výši
200 Kč mají držitelé, kteří dosáhli věku 65 let. Aby
tato sazba zůstala zachována i pro poživatele invalidního, starobního, vdovského či vdoveckého důchodu,
který je jejich jediným zdrojem příjmu nebo pro poživatele sirotčího důchodu, jako tomu bylo dříve, ale
ještě nedosáhli tohoto věkového limitu, byly pro ně
OZV č. 10/2019 schváleny úlevy. K 31.12.2021 byly
přiznány celkem 303 poplatníkům. Na základě úlev
a legislativy se sazba 200 Kč v roce 2021 vztahovala
na 1 476 poplatníků, tj. téměř ½ z jejich celkového
počtu.
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� vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní
automobil
615 200 Kč
� umístění reklamních zařízení
77 546 Kč.

Poplatek se platí za psa staršího 3 měsíců, přičemž
někteří poplatníci mají nárok na osvobození (234).
To bylo přiznáno zdravotně postiženým občanům,
kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P (188).
Další osvobození se týkalo poplatníků, jejichž pes má
složené zkoušky myslivecké (30), záchranářské (4)
a canisterapie (3). Osvobozeni byli rovněž poplatníci,
kteří si vzali psa z útulku (8) a Městská policie Přerov.
Splatnost poplatku je stanovena na 31. března kalendářního roku. Vzhledem k pandemii Covid-19 jej
bylo možné v roce 2021 uhradit do 30. září, což velká
část poplatníků využila.
K 31.12.2021 bylo evidováno 123 dlužníků (tj. 4 %
z celkového počtu poplatníků), kteří neměli uhrazené
poplatky v celkové výši 260 395,70 Kč. Do insolvenčního řízení byly přihlášeny nedoplatky v celkové
výši 18 250 Kč, prostřednictvím soudního exekutora
vymáhány nedoplatky ve výši 23 176 Kč (7 dlužníků).

V souvislosti s probíhající pandemií a zavedenými
celostátními a karanténními opatřeními s tíživými
dopady na podnikatelský sektor byl na podnět Rady
města Přerova ze dne 10.06.2021 provozovatelům
předzahrádek podnikajícím v oblasti gastronomie,
poplatek za rok 2021 prominut. V souladu s OZV
č. 8/2019 bylo v roce 2021 od poplatku osvobozeno
125 poplatníků, z toho:
� vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu
zdravotně postiženou
96 poplatníků
� město a jím zřízené příspěvkové organizace (více
druhů užívání záborů)
2 poplatníci
� opravy uličních fasád po dobu 30 kalendářních
dní
14 poplatníků
� vlastníci pozemků užívající VP
2 poplatníci
� nájemci pozemků užívající VP
3 poplatníci
K 31.12.2021 byly evidovány nedoplatky ve výši
2 310 273 Kč, které se týkaly 15 dlužníků, z nichž
1 dlužník je dlouhodobě vymáhán prostřednictvím
soudního exekutora, 2 byli přihlášeni do insolvenčního řízení, 1 dlužníkovi byl zaslán platební výměr
a 3 dlužníkům upozornění na nedoplatek.

Poplatek z pobytu
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

350 000,00 Kč
265 700,00 Kč
265 710,00 Kč
100,0

Z důvodu dočasného zrušení poplatku od 01.05.2021
do 31.12.2021 OZV č. 1/2021 došlo i k úpravě rozpočtu. Cílem upuštění od poplatkové povinnosti bylo
snížení finančního zatížení poplatníků podnikajících
v oblasti ubytovacích služeb a podpora následného
oživení cestovního ruchu na území města. Ke konci
roku byl evidován pouze 1 poplatník, který se z důvodu pandemie Covid-19 dostal do platební neschopnosti, svůj dluh splácí podle dohodnutého splátkového kalendáře.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

1 000 000,00 Kč
1 292 000,00 Kč
2 666 673,00 Kč
206,4

Zrušené místní poplatky
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Výše příjmu se odvíjí od rozsahu, druhu prováděných
prací a délky jejich trvání. Poplatek se platí za každý
započatý m² a každý započatý den zvláštního užívání
veřejného prostranství (VP). Plnění výrazným způsobem ovlivnila platba ve výši 1 027 750 Kč v lednu
2021 týkající se záboru VP z důvodu rekonstrukce
paro-vodu na horkovod, která probíhala ve II. pololetí 2020. Na výběru poplatku se významným způsobem podílely rovněž příjmy za zábor VP z důvodu
revita-lizace domů na ul. Bratrská, Želatovská Jasínkova, Pivovarská a Budovatelů. Nelze rovněž opomenout platby za vyhrazená parkovací stání pro
osobní automobily, které každoročně tvoří nezanedbatelnou částku. Příjmy u vybraných záborů VP
k 31.12.2021:
� provádění výkopových prací
1 203 885 Kč
� umístění staveb. zařízení a skládek 701 953 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
2 015,66 Kč
-

Dosažený příjem se týká umořování dluhu v rámci
insolvenčního řízení u 1 dlužníka na poplatku z ubytovací kapacity. V evidenci daného poplatku zůstaly
i nadále nedoplatky 3 dlužníků, z nichž u 1 byly vymáhány soudním exekutorem a u 2 byly přihlášeny
do insolvenčního řízení. K 31.12.2021 činila celková
výše těchto nedoplatků 1 584 174,61 Kč.
Správní poplatky – odbor ekonomiky
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:
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40 000,00 Kč
73 500,00 Kč
183,8
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Na dosaženém příjmu se podílely správní poplatky
za povolení herního prostoru (28 000 Kč), změnu
povolení herního prostoru (17 500 Kč), vyřízení
žádosti o povolení splátek či posečkání úhrady daně
u pokut, příp. u místních poplatků (26 400 Kč), vydání potvrzení o bezdlužnosti (1 600 Kč).

hu, ale jen na místech mimo území Městské památkové zóny a jejího ochranného pásma a dále mimo
území ve vzdálenosti v okruhu 100 m od hlavních
vstupů do škol a školských zařízení.
V průběhu roku bylo v rámci nového dvoustupňového
povolovacího procesu jednotlivými provozovateli
podáno 14 žádostí, a to jak k povolení herního prostoru, tak ke změně nebo zrušení povolení, kterým
bylo ve správním řízení vyhověno.
K 31.12.2021 byly hazardní hry provozovány 3 provozovateli ve 4 kasinech (Husova 1183/6, Havlíčkova
1140/43, nám. Svobody 1091/17 a 1092/6 Vsadsko
2225/2) a ve 2 hernách (Kramářova 1461/5, tř. gen.
Janouška 2854/2a).
V meziročním srovnání pokračoval úbytek herních
zařízení na území města. K 31.12.2021 se snížil
počet na 221 ks (pokles 21 ks). Rovněž došlo ke
změně herních prostor, neboť byly zrušeny 3 herny.

Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně
z technických her
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

2 000 000,00 Kč
3 926 600,00 Kč
5 237 298,41 Kč
133,4

Na daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her se zařazují dílčí daně z loterií, kursových sázek, totalizátorových her, bing, živých her,
tombol a dílčí daň z turnajů malého rozsahu. Jedná
se o sdílené daně, jejichž výnos se dělí mezi stát
a obce. Do rozpočtu všech obcí je přerozdělováno
30 % z jejího celostátního hrubého výnosu.

Sankční platby
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě
výherních hracích přístrojů
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

0,00 Kč
0,00 Kč
270,68 Kč
-

Dosažený příjem se týká plateb poukázaných celním
úřadem v roce 2021 na pokutách uložených Českou
inspekcí životního prostředí.

Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů

Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

0,00 Kč
0,00 Kč
68,31 Kč
-

Od 01.01.2017 byl tento odvod zrušen a nahrazen
daní z hazardních her z důvodu nové právní úpravy,
a to zákona o hazardních hrách. Do rozpočtu města
již nebyl proto příjem zahrnut. Nicméně v závěru
roku byly na účet města poukázány Specializovaným finančním úřadem platby ve výše uvedených
částkách.

0,00 Kč
0,00 Kč
12 492,54 Kč
-

Jednalo se o příjmy z pohledávek vymožených soudním exekutorem za neprávem poskytnuté dávky
sociální péče (7 347,54 Kč) a odvod za porušení rozpočtové kázně (5 145,00 Kč).
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Dílčí daň z technických her
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

0,00 Kč
0,00 Kč
23 750,00 Kč
-

15 500 000,00 Kč
15 500 000,00 Kč
28 206 251,37 Kč
182,0

0,00 Kč
0,00 Kč
111 361,89 Kč
-

Dosažený příjem se týká např. úroků z prodlení
u faktur, náhrad škod na majetku města a paušálních
náhrad za podání návrhu na zahájení řízení soudním
exekutorem.

V této oblasti byl předpokládán nižší příjem z důvodu
postupného snižování počtu herních zařízení na území města a pokračující pandemie. Tato prognóza se
ale nenaplnila a dosažené příjmy ovlivněné rostoucím podílem hraní v on-line prostředí výrazně převýšily původní rozpočet.
Hazardní hry jsou na území města regulovány OZV
č. 4/2017, o regulaci provozování hazardních her.
Na území města lze v hernách a kasinech provozovat
bingo, technickou a živou hru, turnaje malého rozsa-

Evidence a vymahatelnost pokut
Oddělení místních příjmů eviduje a vymáhá v rámci
samosprávy sankční opatření uložená městem za porušení rozpočtové kázně, vede evidenci pokut vyplývajících ze smluvních vztahů, ostatních pohledávek
města včetně příslušenství a škod na majetku města.
Jeho stěžejní činností je vymáhání peněžitých plnění
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(pokut a nákladů řízení) uložených jednotlivými
odbory MMPr a Městskou policií Přerov v rámci dělené správy.
V průběhu roku byly na oddělení postoupeny k vymáhání nedoplatky v celkové výši 6 376 391 Kč (3 120
případů), z toho pokut za překročení rychlosti dle
radarového měření 2 637 000,06 Kč (1 625 případů)
a ostatních pokut 3 739 390,94 Kč (1 495 případů).
K 31.12.2021 dosáhly veškeré daňové nedoplatky na
pokutách a nákladech řízení částky 26 355 686,78
Kč, vymoci se podařilo 4 114 805,07 Kč. Vzhledem
k výši nových pokut postoupených k vymáhání a těch
z předchozích let pokračoval růst nedoplatků. Na
jejich výši má výrazný vliv využívání maximální
20leté lhůty pro jejich vymáhání. Opakovaně proto
dochází ke zjišťování majetkových poměrů dlužníků
a pokud to jejich majetkové poměry umožňují, jsou
prováděny příslušné kroky prodlužující vymáhací
lhůtu.

pracovní poměry často ukončovali. Přesto bylo rámci daňové exekuce vydáno celkem 558 ks v exekučních příkazů. Na základě prověření majetkových
poměrů dlužníků soudním exekutorem mu bylo
postoupeno k vymáhání 89 návrhů v celkové výši
1 542 631,71 Kč. Počet případů vymáhaných jeho
prostřednictvím vzrostl na 2 780 (9 638 341,17 Kč,
tj. 36,6 % z celkového objemu nedoplatků). Z důvodu
prekluze nebo úmrtí na základě vyhotoveného úředního záznamu byly v roce 2021 z účetnictví města
odepsány nedoplatky ve výši 711 000 Kč týkající se
361 případů.
Výdajová část rozpočtu
Činnost místní správy (auditor, daňový poradce aj.)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

60 000,00 Kč
60 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

K čerpání výdajů na této položce určené na případnou úhradu nákladů Exekutorskému úřadu Přerov
dle uzavřené Rámcové smlouvy o provádění exekucí
ze dne 27.06.2016 a náhrad nákladů soudního řízení
v roce 2021 nedošlo.

Metodik
navrhoval metodická řešení nových účetních případů,
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, zabezpečování připravenosti EIS na závěrkové práce, uzavření a otevření
jednotlivých agend apod.). Dále poskytoval metodickou pomoc uživatelům EIS.

Majetkové poměry byly prověřeny u 2 894 dlužníků.
Z důvodu pandemie a s ní souvisejících vládních
opatření bylo obtížnější vymáhání nedoplatků srážkou ze mzdy a jiných příjmů, neboť zaměstnavatelé

Zprávu podala: Ing. Eva Řezáčová
vedoucí odboru ekonomiky
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Kancelář primátora
orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy
sídlo: nám. TGM 2
telefon: 581 268 111
(17)

vedoucí odboru
(1)

právník odboru
(1)

oddělení organizační
(8)

oddělení komunikace
a vnějších vztahů
(4)

oddělení ochrany
a krizového řízení
(3)
sídlo: Smetanova 7

Kancelář primátora je odbor vykonávající činnosti
převážně v oblasti samosprávy.

Příjmová část rozpočtu
Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Oddělení organizační

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění
% plnění:

provádělo zejména následující činnosti související
s prací primátora a jeho náměstků (koordinace jejich
programu, sekretářské, organizační, informační a evidenční práce). Úkolem oddělení byla příprava schůzí
rady a zasedání zastupitelstva, zpracování zápisů,
pořizování výpisů z usnesení, anonymizace a zveřejňování 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. Dále komplexně zabezpečovalo realizaci
dotačního programu na podporu oblasti kultury, vedlo
ekonomickou agendu spojenou s příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova,
zabezpečovalo propagační předměty města, zajišťovalo služby Czech POINTU nebo plnilo úkoly související s organizací voleb.

10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
13 170,00 Kč
131,7

Jednalo se o příjmy ze vstupného na koncert Moravské filharmonie Olomouc ke státnímu svátku 28. října.
Příjmy z prodeje zboží
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

40 000,00 Kč
40 000,00 Kč
101 629,29 Kč
-

Jsou zde zahrnuty příjmy z prodeje propagačních
předmětů, brožur a knih vydaných pro propagaci
města (Procházka zapomenutým Přerovem, Po stopách Žerotínů, Krvavá noc na Švédských šancích
nedaleko Přerova 18. a 19. června 1945, Od lovců
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Jednalo se o úhradu členství statutárního města Přerova ve spolku HC ZUBR PŘEROV, z. s.

mamutů k cihle, František Rasch a vzpoura v boce
Kotorské, Přerovský zámek a také Přerov ve světle
korespondence Karla staršího ze Žerotína) a příjmy
z prodeje kalendářů, drobných propagačních předmětů a charitativních vánočních baněk ve tvaru ryb
na podporu obnovy řeky Bečvy.

Územní rozvoj (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Odvody příspěvkových organizací (KIS)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

739 400,00 Kč
811 700,00 Kč
781 390,80 Kč
96,3

130 000,00 Kč
130 000,00 Kč
128 613,00 Kč
98,9

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

Stanovené odvody z odpisů nemovitého majetku
k 31.12.2021 z hlavní i doplňkové činnosti. Nižší
plnění je z důvodu plánovaných a následně zrušených kulturních akcí v MD soukromými subjekty,
kdy se přeúčtovávají odpisy do doplňkové činnosti,
a tudíž se neodvádí.
Výdajová část rozpočtu
Ostatní záležitosti kultury
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

2 009 500,00 Kč
2 597 200,00 Kč
1 745 670,89 Kč
67,2

Zastupitelstva obcí (cestovné, školení aj.)

Jednalo se o výdaje na zajištění finanční spoluúčasti
na kulturních akcích pořádaných městem, nad nimiž
primátor či některý z náměstků, přebírali záštitu
a spolupodíleli se na jejich zabezpečování. Dále byly
hrazeny akce zařazené do programu oslav na rok 2021
a kulturní a sportovní akce v MČ. Čerpáno např. na:
� zajištění drobných propagačních předmětů (powerbanky, dětské reflexní prvky, dětské pracovní
sešity, sportovní trika, ručníky, reprezentativní
psací potřeby či zápisníky),
� služby spojené s realizací kulturně-společenských
akcí (plakáty, pozvánky, brožury, ušlé parkovné),
� zajištění oslav města Přerova a pietních akcí (plakáty, pozvánky, materiál).

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Hrazeny byly služby spojené s veřejnou správou –
výdaje spojené s konáním zastupitelstva (např. nájem
technického zařízení, zajištění streamingu videa pro
on-line přenos na webových stránkách města a v Televizi Přerov, občerstvení), pohoštění a občerstvení
při schůzích rady, jednáních za účasti představitelů
a zaměstnanců města, na seminářích a dalších pracovních i společenských akcích pořádaných městem.
Financováno bylo školení zastupitelů, cestovné,
účastnické poplatky na konference, cestovné a stravné
delegacím města při návštěvě partnerských měst,
nákup drobných dárků a upomínkových předmětů,
předávaných představiteli města při různých oficiálních, pracovních, společenských, sportovních i kulturních příležitostech.

Zachování a obnova kulturních památek (neinv.
transfery dobrovolným svazkům obcí)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

52 000,00 Kč
52 000,00 Kč
51 445,00 Kč
98,9

Ostatní činnosti j. n. (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí)

Jednalo se o úhradu pravidelného ročního příspěvku
za členství ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, který činil 1,20 Kč/obyvatel.

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Ostatní sportovní činnost
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

1 086 000,00 Kč
1 086 000,00 Kč
791 761,94 Kč
72,9

1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
100,0

326 000,00 Kč
326 000,00 Kč
325 241,52 Kč
99,8

Hrazeny byly členské příspěvky jednotlivým sdružením, jichž je město Přerov členem – Svazu měst
a obcí, Sdružení obcí střední Moravy, Partnerství pro
městskou mobilitu, z. s.
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Rekapitulace plateb za členství ve vybraných sdruženích, svazech a fondech
CIVINET

HC ZUBR
PŘEROV

částka
vyměřena

částka
vyměřena

Sdružení
historických
sídel Čech,
Moravy
a Slezska

Svaz měst
a obcí

členský příspěvek
v Kč/obyvatele

1,20

3,12
+ 10 000,00

4,00

původní rozpočet

52 000,00

144 000,00

172 000,00

10 000,00

130 000,00

10 000,00

1 000,00

upravený rozpočet
čerpání
k 31.12.2021

52 000,00

144 000,00

172 000,00

10 000,00

130 000,00

10 000,00

1 000,00

51 445,00

143 757,52

171 484,00

10 000,00

128 613,00

10 000,00

1 000,00

Sdružení
obcí
Střední
Moravy

17 645 700,00 Kč
17 888 000,00 Kč
17 857 690,80 Kč
99,8

Jednalo se o příspěvek na provoz a odpisy nemovitého majetku jednotlivých středisek hlavní činnosti
příspěvkové organizace, který byl čerpán měsíčně na
základě žádosti o jeho vyplacení.

Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 110)
Propagační a reklamní služby v rámci ledního
hokeje
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Regionální
agentura
pro rozvoj
Střední
Moravy

částka
vyměřena

3,00

bory organizovalo zahraniční styky zástupců města
v rámci mezinárodní spolupráce.
Sezona kulturních akcí roku 2021 byla stejně jako
v předchozím roce ovlivněna mimořádnými opatřeními v souvislosti s covidem, kvůli nimž byla řada
kulturních akcí na začátku roku buď zcela zrušena
nebo přesunuta. První vlaštovkou byla 15. dubna již
tradiční akce – Sportovec roku města Přerova za rok
2020. Kancelář primátora se, oproti předchozím letům, podílela výrazněji na spoluorganizaci akce,
která proběhla formou on-line přenosu z Městského
domu.
Vzhledem k přetrvávajícím opatřením proběhly
v květnu vzpomínkové akce v Přerově i Olomouci –
Lazcích v menším rozsahu. V červnu se v komornější
podobě uskutečnil pietní akt na Švédských šancích
za účasti zástupců města a německé ambasády,
věnovaný obětem zdejšího masakru. Hosté ze
zahraničí se kvůli stávajícím vládním nařízením
nemohli akce zúčastnit. Ve stejném měsíci se
uskutečnil 3. ročník akce pro cyklisty Přerov jede na
kole, na kterou navázala prázdninová cykloakce pro
rodiny Na výlet s Cyklokartou. Dále proběhla pod záštitou primátora výstava Kulturní dědictví UNESCO
– Černá Hora, které se zúčastnila také zástupkyně
černohorské ambasády.

Kulturní a informační služby města Přerova
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Partnerství pro
městskou
mobilitu

0,00 Kč
3 630 000,00 Kč
1 815 000,00 Kč
50,0

Jednalo se o finanční prostředky na úhradu výdajů
souvisejících se zajištěním propagačních a reklamních služeb při sportovní a společenské činnosti hokejových družstev HC Zubr.

Oddělení komunikace a vnějších vztahů
zajišťovalo komunikaci s tiskem a dalšími médii,
poskytovalo průběžně informace související s činností 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 organizaci a propagaci cestovního ruchu, různými formami (elektronická média, veletrhy, výstavy, soutěže)
propagovalo město i v dalších oblastech, zejména
v oblasti rozvoje a kultury. S oddělením byly spojeny
také aktivity související s udělováním Ceny města
Přerova, organizací kulturních a pietních akcí pořádaných městem nebo těsnou spoluprací s Komisí pro
občanské záležitosti. Ve spolupráci s ostatními od-

Multižánrový hudební festival skupin z Česka i zahraničí – Hudební léto na hradbách, probíhal obdobně
jako v roce 2020, avšak i zde se projevilo omezení,
červencová část programu byla zrušena, v srpnu
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V podzimních měsících se konaly další vzpomínkové
akce. Dne 11.11.2021 v 11 hodin proběhla u pomníku
na náměstí Fr. Rasche pietní vzpomínka u příležitosti
Dne válečných veteránů, připomínající oběti válečných konfliktů, dne 17.11. si pak Přerované připomněli na náměstí TGM Den boje za svobodu a demokracii. Na oslavách a kulturních aktivitách kancelář
primátora aktivně spolupracovala s Kulturními a informačními službami města Přerova i dalšími kulturními soubory a spolky.

proběhly 4 koncerty. Přerovské svatovavřinecké hody
se uskutečnily ve dnech 06.-08.08.2021 s bohatým
kulturním programem jak na náměstí T. G. Masaryka, tak na Horním náměstí, kde proběhl dobový
jarmark. Na náměstí TGM byla k vidění putovní
výstava Má vlast cestami proměn. I přesto, že program se svým složením již přiblížil předchozím
běžným obdobím, mimořádná opatření v souvislosti
s šířením koronaviru přesto zasáhla. Některé z pozvaných delegací z partnerských měst se nemohly kvůli
opatřením zúčastnit. Stejně tak bylo přesunuto konání
kytarového rekordu – z plánovaného 01.05. na 30.08.
V září se mohli Přerované zapojit již do 4. ročníku
KoloCachingu nebo vyjet s primátorem na kole do
Dubu nad Moravou, kde se uskutečnila akce Hvězdicová cyklojízda primátorů, která byla zakončena
doprovodným programem. U příležitosti Dne evropského dědictví byla veřejnosti otevřena místa, která
jsou běžně nepřístupná, ale také turisticky zajímavé
objekty (zámek, židovský hřbitov apod.), které v tyto
dny byly pro návštěvníky otevřeny zdarma. Začátkem října proběhl na hradbách koncert hudební
skupiny Rabussa, který byl věnován výročí Karla
staršího ze Žerotína a Jana Blahoslava. Na tuto akci
navazovala exteriérová výstava s názvem Jindřich
Otta z Losu, šlechtic své doby. Výstavní panely byly
umístěny u Památníku jednoty bratrské v ulici Na
Marku a výstava byla přístupná celý měsíc.

Příjmová část rozpočtu
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (inzerce)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

342 000,00 Kč
342 000,00 Kč
328 492,85 Kč
96,1

Jednalo se o příjmy z plošné inzerce v měsíčníku Přerovské listy, která byla zajišťována externě na základě
smlouvy o obstarávání plošné inzerce.
Výdajová část rozpočtu
Vnitřní obchod (marketing a propagace)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

245 000,00 Kč
272 000,00 Kč
179 756,44 Kč
66,1

Finanční prostředky byly použity na výdaje spojené
s výrobou soutěžních panelů na akci Stavba roku
Olomouckého kraje, úpravu tabla zastupitelů, pořízení fotografií nových zastupitelů, částečnou úhradu
výdajů na výrobu informačních letáků Předmostím
až do Pravěku (tisk letáků). Dále byly hrazeny
výdaje vzniklé v souvislosti s vytvořením 2 propagačních dronových videospotů o městě a videa ke
Kalendáři města Přerova pro rok 2022, s přípravou
akce Cena města Přerova (výroba krabiček, zajištění
doprovodného programu), vytvořením propagačních
předmětů určených na akce konané pod záštitou představitelů města Přerova. Financována byla i podpora
programu regenerace Knejzlíkových sadů.

V říjnu se uskutečnila tradiční podzimní akce s názvem „Land Art“, tentokrát na téma Den stromů. Děti
z mateřských školek se dopoledne pustily do výzdoby náměstí, odpoledne pak patřilo široké veřejnosti.

Cestovní ruch
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

145 000,00 Kč
145 000,00 Kč
83 617,78 Kč
57,7

Jednalo se o výdaje související se zajištěním služeb
spojených s cestovním ruchem (propagace turistických cílů a atraktivit ve městě). Hrazeny byly výdaje
spojené s členstvím města v dobrovolném sdružení
Cyklostezka Bečva, obnova značení, tvorba propagačních předmětů souvisejících s akcí „Land art“
a výdaje související s aktivitami cyklokoordinátora.

Dne 28.10. se uskutečnilo udílení Ceny města Přerova, medaile Jana Amose Komenského se předávají
oceněným jednou za 4 roky. Ve stejný den se ve
večerních hodinách konal koncert Moravské filharmonie, jemuž předcházel pietní akt na náměstí TGM.
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Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

byly také výdaje na zajištění informačního servisu v rámci facebookových stránek a Instagramu
statutárního města Přerova a výdaje na odměnu za obstarávání plošné inzerce do tohoto měsíčníku.
Služba byla zajišťována externě.

10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
100,0

Jednalo se o úhradu členského příspěvku ve spolku
CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s.

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích
prostředků (KPOZ)

Ostatní záležitosti kultury
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

208 000,00 Kč
208 000,00 Kč
149 641,00 Kč
71,9

Finanční prostředky byly určeny především na výdaje
spojené s přípravou a konáním setkání zástupců města
s pětasedmdesátníky v Městském domě. Dále sloužily k zajištění blahopřání jubilantům (věcné dary)
a k úhradě výdajů spojených s pořádáním obřadů
vítání dětí a jubilejních svateb. Vzhledem k mimořádné situaci spojené s vládními omezeními nebylo
možné v tomto roce realizovat setkání 75letých
občanů, ani osobní blahopřání jubilantům. Dárkové
balíčky byly proto jubilantům zasílány spolu s blahopřáním primátora poštou. Stejně tak tomu bylo
i v případě vítání dětí. S tímto způsobem distribuce
dárků a pamětních tiskovin se pojí také čerpání
finančních prostředků na nákup obalového materiálu
(krabice, provázky, dárkové sáčky a stuhy). Jedinou
akcí, která byla v průběhu roku díky svému komornímu charakteru obnovena, byly jubilejní svatby.
Finanční prostředky ve výši 424 543 Kč na dárky
pro jubilanty byly hrazeny z dotace Obec přátelská
seniorům.

Šlo o výdaje spojené s výrobou kalendářů na rok 2022,
fotopracemi pro kroniku, tiskem pamětních listů, tvorbou novoročenek, vazbou a korekturou kroniky a se
zápisy do pamětních knih.
Zachování a obnova kulturních památek
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

14 000,00 Kč
14 000,00 Kč
5 842,70 Kč
41,7

Jednalo se o výdaje související s akcí Dny evropského
dědictví, kterou každoročně pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, např. na výrobu
a tisk plakátů, propagaci akce, poplatek za registraci
památek.
Rozhlas a televize (úhrada za odvysílaný čas)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

735 000,00 Kč
1 159 600,00 Kč
468 086,75 Kč
40,4

2 706 000,00 Kč
2 706 000,00 Kč
2 706 000,00 Kč
100,0

Jednalo se o úhradu za odvysílaný čas Televize Přerov, s. r. o., s níž byla uzavřena smlouva o vytvoření
zvukově obrazového záznamu.
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
(Přerovské listy, Facebook, Instagram)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

1 370 000,00 Kč
1 505 000,00 Kč
1 455 564,19 Kč
96,7

Činnost místní správy (služby)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Přerovské listy zabezpečovala v 1. pololetí společnost Regionální vydavatelství, s. r. o., Olomouc, ve
2. pololetí pak bylo grafické zpracování tisku zajištěno společností SAMAB PRESS GROUP, a. s.
Redaktorské činnosti byly v 2. polovině roku zajišťovány na základě dohody o provedení práce. Na služby
související s ditribucí Přerovských listů byla uzavřena
rámcová smlouva s Českou distribuční, k. s. Hrazeny

340 000,00 Kč
340 000,00 Kč
336 000,00 Kč
98,8

Jednalo se o výdaje spojené se správou, aktualizací
a editací webových stránek města, která probíhala
v souladu s uzavřenou smlouvou s externím webmasterem.
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Oddělení ochrany a krizového řízení

Celý rok byl poznamenán pokračující koronavirovou
pandemií. Nouzový stav, který byl vyhlášen v roce
2020, pokračoval až do 11.04.2021, znovu pak byl
vyhlášen 26.11.2021 a skončil 25.12.2021. V usneseních vlády a opatřeních Ministerstva zdravotnictví
nebylo jednoduché se orientovat, protože jednotlivá
opatření byla často ze dne na den upravována nebo
zásadně měněna. Od 07.03.2021 bylo nutné zajistit
testování zaměstnanců. Tuto službu zajišťovala Charita Přerov prostřednictvím svých zaměstnanců, ale
veškeré administrativní činnosti ležely na zaměstnancích oddělení ochrany a krizového řízení, které
bylo dočasně posíleno o zaměstnance oddělení komunikace a vnějších vztahů. Další testování bylo nařízeno od 29.11.2021, to však již probíhalo formou
samotestování pod dohledem oddělení, které testy
vyhodnocovalo, vedlo nezbytnou dokumentaci a zajišťovalo výběr a nákup vhodných testovacích sad
pro tyto účely. V rámci roku se jednalo o provedení
tisíců testů, z nichž některé prokázaly pozitivitu
a včasným záchytem se podařilo zamezit nekontrolovatelnému šíření nemoci mezi zaměstnanci.

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 mimořádných 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 krizových
orgánů v rámci své působnosti. Za mimořádných
událostí nebo krizových stavů se spolupodílí 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 koordinuje
požární ochranu na území města a MČ. Zároveň organizačně zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotek sboru dobrovolných hasičů (JSDH) a udržuje jejich akceschopnost, přičemž se spolupodílí na jejich
materiálním a finančním zabezpečení. Povinností oddělení je také zajistit ochranu utajovaných informací
a zvláštních skutečností.

Výdajová část rozpočtu
Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

130 000,00 Kč
130 000,00 Kč
108 097,07 Kč
83,2

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 povodňového
plánu a částečně v souvislosti s výměnou baterií nezbytných pro provoz zařízení.

Činnost oddělení byla v roce 2021 ovlivněna četnými
mimořádnými událostmi. V několika případech hořely rodinné domy i výškové budovy, které jsou
z hlediska možnosti rozšíření požáru velmi zrádné,
protože kromě majetkových škod dochází k přímému
ohrožení životů a zdraví obyvatel a je nutné provést
evakuaci. V mnoha případech také hořely průmyslové
objekty, které jsou pro zasahující hasiče nebezpečné,
jelikož často dochází k úniku nebezpečných látek,
nebo jsou v objektech uskladněny tlakové lahve,
které hrozí explozí. I v ulicích města došlo k mimořádným událostem, za zmínku stojí výbuch nástražného systému umístěného v automobilu. V průběhu
léta hasiči řešili desítky méně závažných událostí,
mezi které patřila opakovaná likvidace rojů obtížného a nebezpečného hmyzu. Také se uskutečnil
nácvik stavby protipovodňového mobilního hrazení,
kterého se zúčastnily všechny JSDH tak, aby při
případné povodni instalaci protipovodňových zábran
rychle a bezchybně zvládly.

Ochrana obyvatelstva
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

301 800,00 Kč
301 800,00 Kč
254 747,17 Kč
84,4

Finanční prostředky byly čerpány průběžně za účelem udržení provozuschopnosti jednotlivých krytů
CO, např. byla provedena výměna nádrže chladícího
agregátu v krytu na Čechově ulici, v několika dalších
krytech byly provedeny nutné elektrorevize. Hrazeny
byly také ostatní osobní výdaje a povinné odvody za
údržbáře krytů. Dalšími výdaji, v souvislosti s provozem krytů, byly nákupy spotřebního materiálu
sloužícího k údržbě krytů, výdaje za spotřebovanou
elektrickou energii a pohonné hmoty do dieselagregátu.
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Krizová opatření
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Jednalo se o poskytnutí podpory de minimis příspěvkové organizaci Kulturní a informační služby města
Přerova na částečnou úhradu nájemného nebytových
prostor a nákladů na spotřebované teplo v nebytovém
prostoru pro středisko doplňkové činnosti Propagace
a navigace.

147 300,00 Kč
147 300,00 Kč
112 272,63 Kč
76,2

Jsou zde zahrnuty výdaje spojené s provozem vodočetného zařízení na řece Bečvě a výdaje na nákup
odvlhčovače zdiva, pohonných hmot, akušroubováku, protipovodňových pytlů, polštářů k sadám pro
nouzové ubytování, obalového materiálu, rukavic,
lan, karabin apod. Dále bylo pořízeno 675 ks testovacích sad na zabezpečení antigenního testování
zaměstnanců. Částečně byly tyto prostředky použity
na drobné občerstvení při jednáních bezpečnostní
rady a krizových orgánů.

Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100,0

Mimořádná dotace Českému rybářskému svazu, z. s.,
na likvidaci škod po ekologické havárii v řece Bečvě.
Ostatní záležitosti kultury

Požární ochrana – dobrovolná část
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

154 800,00 Kč
154 800,00 Kč
123 702,00 Kč
79,9

0,00 Kč
77 500,00 Kč
77 500,00 Kč
100,0

Mimořádná dotace pro zapsaný ústav POST BELLUM na částečnou úhradu výdajů souvisejících
s projektem Paměť národa Střední Moravy 2021.

Členům JSDH, kteří se zúčastňují zásahů či cvičení
v tzv. mimopracovní době, náleží zákonná odměna,
část finančních prostředků byla tedy použita na tento
účel. Dále bylo hrazeno pohoštění při zásazích.

Zájmová činnost v kultuře (KIS)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
238 000,00 Kč
238 000,00 Kč
100,0

Šlo o poskytnutí podpory de minimis příspěvkové
organizaci Kulturní a informační služby města Přerova na úhradu za spotřebované energie a odpisy
nemovitého a movitého majetku restaturačního
zařízení Městského domu pro středisko doplňkové
činnosti Nájmy Městský dům.
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Dotační program, ostatní dotace a dary

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Kultura
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

1 798 000,00 Kč
1 798 000,00 Kč
1 623 665,00 Kč
90,3

Mimořádná dotace pro Servisní společnost odpady
Olomouckého kraje, a. s. na částečnou úhradu nákladů souvisejících se zahájením činnosti společnosti.

Jednalo se o dotační program města v oblasti kultury.
Čerpání probíhalo v souladu s uzavřenými smlouvami, 2 příjemci dotace vrátili finanční prostředky,
a to v celkové výši 174 335 Kč.

Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření
pro krizové stavy
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Vnitřní obchod (KIS)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
87 300,00 Kč
87 292,00 Kč
100,0

0,00 Kč
184 000,00 Kč
184 000,00 Kč
100,0

0,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
100,0

Jednalo se o peněžitý dar městysu Moravská Nová
Ves na odstraňování následků živelní katastrofy.
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Požární ochrana – profesionální část
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Mezi další činnosti patří např. poskytování právního
poradenství při přípravě a realizaci dotačního programu statutárního města Přerova v oblasti kultury.
Právník odboru se v roce 2021 zabýval zastupováním
statutárního města Přerova v soudních sporech s žalobci – provozovateli hazardních her, ve kterých
město vystupuje jako osoba zúčastněná na řízení;
v těchto sporech žalobci namítali nezákonnost OZV
z důvodu jejich údajné diskriminační povahy a rozporu s unijním právem. Žaloby soud zamítl, ztotožnil
se s právní argumentací města a konstatoval, že vyhlášky byly vydány v souladu se zákonem. Ve spolupráci s odborem stavebního úřadu a životního prostředí připravoval novou OZV č. 8/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství. Dále se
zabýval přípravou novelizací OZV č. 2/2020 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem a spolupracoval s odborem ekonomiky na přípravě OZV č. 2/2021 o místním poplatku
z pobytu a OZV č. 7/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství. Kromě výše
uvedeného také zpracoval Nařízení č. 2/2021, kterým se mění Nařízení č. 1/2016, kterým se vydává
tržní řád. Připravil návrh změny Jednacího řádu Rady
města Přerova týkající se způsobu hlasování o variantním znění usnesení, poskytoval konzultace ke
vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
dotačním podmínkám pro dotační programy na rok
2022.

0,00 Kč
150 000,00 Kč
150 000,00 Kč
100,0

Jednalo se o peněžitý dar pro Hasičský záchranný
sbor Olomouckého kraje na pořízení záchranářského
čelního nakladače pro požární stanici Přerov.
Požární ochrana – profesionální část
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
7 500,00 Kč
7 500,00 Kč
100,0

Peněžitý dar pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje byl určen na provozování systému
automatického telefonního volání a SMS, prostřednictvím kterého jsou svoláváni členové JSDH
k mimořádným událostem (je-li třeba, i členové Bezpečnostní rady a Krizového štábu obce s rozšířenou
působností Přerov). Příspěvek slouží zároveň k údržbě jednotného systému vyrozumívání a varování.
Ostatní činnosti j. n.
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

168 000,00 Kč
168 000,00 Kč
168 000,00 Kč
100,0

Příjmová část rozpočtu
Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Mimořádná dotace pro Pekárnu Racek, s. r. o., na pokrytí části mzdových nákladů prodavačky v podnikové prodejně v MČ Žeravice, a to v souladu s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace. Finanční
prostředky byly poskytnuty ze zdrojů MČ.

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

0,00 Kč
0,00 Kč
3 000,00 Kč
-

Jednalo se o příjmy v souvislosti se správním trestáním na úseku přestupků podle § 34 krizového zákona
za porušení krizových opatření v době nouzového
stavu.

Právník odboru
Činnost právníka odboru kanceláře primátora spočívá
především ve zpracování a koordinaci návrhů vnitřních 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.

Zprávu podala: Ing. Daniela Novotná
vedoucí kanceláře primátora

– 40 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2021
________________________________________________________________________________________

Dotační program na podporu oblasti kultury
číslo sml.

název

dotace celkem

vyúčtování
podáno dne

SML/0357/2021 Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z. s.

29 000,00

30.01.2022

SML/0358/2021 Smíšený pěvecký sbor VOKÁL, z. s.

90 000,00

12.01.2022

SML/0361/2021 Střední škola technická, Přerov

10 000,00

17.01.2022

SML/0362/2021 Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov

54 000,00

10.12.2021

SML/0363/2021 Folklorní soubor Haná Přerov, z. s.

23 000,00

28.01.2022

SML/0364/2021 Tělocvičná jednota Sokol Přerov
SML/0365/2021 Moravský institut vzdělávání, o. p. s.

74 000,00

13.01.2022

200 000,00

30.01.2022

49 000,00

28.01.2022

SML/0366/2021 Šermířský spolek Markus M
SML/0367/2021 Vocantes, z. s.
SML/0368/2021 Český svaz chovatelů Okresní organizace Přerov

47 000,00

31.01.2022

148 000,00

17.01.2022

SML/0369/2021 Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov

93 000,00

93 000,00

SML/0370/2021 Nadační fond Přerov - Cuijk

110 000,00

21.01.2022

SML/0371/2021 Folklorní soubor Haná Přerov, z. s.

151 000,00

28.01.2022

90 000,00

16.12.2021

SML/0372/2021 Tělocvičná jednota Sokol Přerov
SML/0373/2021 Duha klub Dlažka

188 000,00

28.01.2022

SML/0374/2021 Duha klub Dlažka

177 000,00

28.01.2022

SML/0375/2021 Taneční škola Duckbeat, z. s. *

25 000,00

SML/0376/2021 DIVADLO DOSTAVNÍK Přerov, z. s.

CELKEM

81 335,00

25 000,00

157 000,00

31.01.2022

83 000,00

31.01.2022

SML/0377/2021 Nadační fond Blues nad Bečvou

vráceno

1 798 000,00

199 335,00

* dotace byla vrácena v roce 2022

Individuální dotace a dary
číslo sml.

název

dotace celkem

vyúčtování
podáno dne

100 000,00

28.01.2022

SML/0926/2021 POST BELLUM, z. ú.

77 500,00

31.01.2022

SML/1529/2021 Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s.

87 292,00

vyúčtování do
31.12.2022

150 000,00

dar

SML/0924/2021 Český rybářský svaz, z. s.

SML/0669/2021 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

7 500,00

dar

SML/1320/2021 Městys Moravská Nová Ves

SML/0378/2021 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

200 000,00

dar

SML/0356/2021 Pekárna Racek, s. r. o.

168 000,00

27.01.2022

CELKEM

790 292,00
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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)

Útvar Kancelář tajemníka

oblast ochrany osobních
údajů
(1)

V důsledku celosvětové epidemiologické situace
a s cílem zajistit chod statutárního města Přerova,
byla zaměstnancům umožněna práce v místě bydliště a v této souvislosti byly uzavírány na dobu
určitou dohody o změně pracovních podmínek.
Útvar zajišťoval pracovně právní, daňové, platové
a sociální záležitosti pro 417 zaměstnanců zařazených do MMPr a MP, pro APK, 19 žen na mateřské
či rodičovské dovolené, 5 (od 08.02.2021 pak 4)
uvolněných zastupitelů a 30 (od 08.02.2021 pak 31)
neuvolněných zastupitelů, 135 předsedů a členů
komisí a výborů, 255 občanů činných pro město na
základě dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr.
V průběhu roku ukončilo pracovní poměr 33 zaměstnanců, 32 jich bylo nově přijato, u 370 došlo ke
změně pracovně právního postavení či pracovních

Pro rok 2021 byl Radou města Přerova stanoven
počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu města
Přerova (MMPr) na 323,7 (z toho 2 plovoucí úvazky).
V říjnu Rada města Přerova rozhodla o navýšení
počtu zaměstnanců o 1 pracovní úvazek z důvodu
zajištění plnění projektu SECAP. Nadále byla také
provozována služba Senior taxi. K 31.12.2021 činil
počet zaměstnanců zařazených do MMPr 324,7 a do
Městské policie Přerov (MP) 57.
V roce 2021 probíhal projekt Asistenti prevence kriminality (APK) s počtem 5 zaměstnanců, z nichž 2
byli dotovaní Ministerstvem vnitra ČR, přičemž
Radou města Přerova byli APK schváleni v počtu 8.
V rámci projektu byly současně uzavřeny dohody
o pracovní činnosti s 5 domovníky.
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podmínek, 6 žen nastoupilo na mateřskou dovolenou
a 2 se z rodičovské dovolené vrátily.
V říjnu se konaly volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. K jejich zajištění byly zabezpečovány dohody o provedení prací k zajištění voleb,
zúčtovávány platy za přesčasy na nich a odměny pro
377 členů komisí a osob zajišťujících tyto volby.
Dále byla v řádném termínu zpracována, zkontrolována a elektronicky odeslána data za město a právnické osoby zřízené městem do celostátního Informačního systému o platech.
V roce 2021 proběhl procesní a personální audit na
odboru evidenčních správních služeb a obecného
živnostenského úřadu.
Pravidelně byly zpracovávány podklady pro čerpání
mzdových nákladů a odvodů na úseku sociálně
právní ochrany dětí (OSPOD) a sociální prevence
a pomoci (SPP), dále 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 přeúčtovávány
výdaje na jejich odměny a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, náklady na stravenky zaměstnanců
MP, jakož i výdaje na dohody o provedení prací
v místních výborech. Odděleně byly sledovány i výdaje na sociální agendy, a to na OSPOD a přímou
sociální práci, pradleny, dále na APK, manažera prevence kriminality, senior taxi a domovníky. Útvar se
rovněž zabýval kontrolou tuzemských i zahraničních cestovních náhrad, celkem bylo zkontrolováno:
� 595 cestovních příkazů týkajících se tuzemských
pracovních cest,
� 2 vyúčtování týkající se zahraničních pracovních
cest.

Sociální fond
Zastupitelstvo města Přerova zřídilo v roce 1995
Sociální fond zaměstnanců města Přerova. Podrobnější rozpis příjmů a výdajů fondu tvoří samostatnou
přílohu závěrečného účtu. V roce 2021 činil příděl
do sociálního fondu 3,2 % objemu mzdových prostředků, zůstatek účtu fondu k datu 31.12.2021 činil
1 038 676,82 Kč.

Čerpání prostředků na platy a počty zaměstnanců v roce 2021

Magistrát města Přerova
Městská policie
Asistenti prevence kriminality

rozpočet
v tis. Kč

skutečnost
v tis. Kč

%

průměrný počet
zaměstnanců

průměrný
plat v Kč

146 222,58

146 089,32

99,91

313,16

38 875

30 440,00

29 671,46

97,48

53,75

46 004

1 140,00

1 101,49

96,62

5,00

18 358

formou e-learningu. Kromě kurzů s akreditací započítávaných do zákonem stanoveného počtu vzdělávacích dnů úředníka, nabízel portál i další kurzy
celoživotního vzdělávání nebo kurzy pro zdokonalení
práce na PC. Celkem bylo absolvováno 54 těchto
kurzů při účasti 620 úředníků.
V roce 2021 bylo vyhlášeno 34 výběrových řízení na
obsazení pracovního místa na některém z odborů
MMPr. Zkoušku zvláštní odborné způsobilosti složilo úspěšně 6 úředníků, další 3 byli přihlášeni k přípravě na tuto zkoušku.
Studijní praxi absolvovalo v průběhu roku 6 studentů
středních i odborných škol, se kterými MMPr dlouhodobě spolupracuje, pracovní zkušenosti získávali
na odděleních napříč MMPr během práce v kanceláři
i v terénu.

Oblast vzdělávání
Útvar zajišťuje pro zaměstnance MMPr školení,
semináře a další vzdělávací akce, účast na odborných konferencích, workshopech, organizuje školení
na zakázku, 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.
I přes omezení v souvislosti s přijatými preventivními opatřeními proti zamezení šíření pandemie nemoci Covid-19 se v roce 2021 uskutečnilo celkem
120 vzdělávacích akcí za účasti v přepočtu cca 896
úředníků. Zaměstnanci využívali vzdělávací portál
Rentel, který nabízel odborné akreditované kurzy
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PŘEHLED VÝDAJŮ – ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ
rozpočet v tis. Kč
původní
upravený

skutečnost
v Kč

%

Bezpečnost a veřejný pořádek
Platy, OON, povinné pojistné aj.

42 230,0

42 470,0

41 264 429,0

97,2

Zastupitelstva obcí
Odměny, povinné pojistné aj.

10 122,0

10 122,0

8 868 514,5

87,6

1 251,0

1 251,0

1 003 114,3

80,2

202 959,71 201 885 738,19
1 253,4
867 183,12

99,5
69,2

Volby do Parlamentu ČR
Platy, OON, pojistné aj.
Činnost místní správy
Platy, OON, povinné pojistné aj.
Vzdělávání

202 792,0
1 123,4

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Sociální fond
Senior taxi
Platy, povinné pojistné aj.
Asistenti prevence kriminality, manažer PK
Platy, OON, povinné pojistné aj.
Vzdělávání
CELKEM

5 797,0

5 797,0

447,0

447,0

2 303,0
61,0

2 713,0
61,0

266 126,40

Oblast právní

5 797 000,00 100,0

413 724,0

92,6

2 418 669,0 89,2
61 000,0 100,0

267 074,11 262 579 372,11

98,3

ve vztahu k řízením řešícím povolování kácení dřevin, ale i v případě přestupků souvisejících s rychlou
jízdou (radary).

Kancelář tajemníka k 31.12.2021 vymáhala pohledávky spočívající v náhradě škody způsobené poškozením majetku města (2 případy) a faktury, které
byly vystaveny záchytnou stanicí za odvoz na protialkoholní záchytnou stanici (4 případy). Do působnosti útvaru spadaly i pohledávky převzaté z odboru
sociálních věcí a školství od 01.07.2012 (3 případy),
kdy se jednalo o neoprávněné pobírání sociálních
dávek, které byly těmto občanům vyplaceny na základě nepravdivých údajů, které uvedli v žádosti
o jejich přiznání. Dále byly řešeny 4 případy pohledávek vzniklých na odboru správy majetku a komunálních služeb z pronájmů pozemků či nedoplatků za
nájemné, případně za služby s nájmem spojené.
Řešena byla také pohledávka vzniklá na odboru řízení
projektů a investic. Jednalo se o sankci uloženou
ÚOHS, přičemž pohledávka byla vymáhána v exekučním řízení po firmě, která způsobila stav, na
základě kterého byla pokuta uložena.
Kancelář tajemníka se rovněž zabývala opatrovnictvím. Zastupovala občany neznámého pobytu v řízeních před několika odbory MMPr, rovněž v řízeních
před Krajským úřadem Olomouckého kraje, jejichž
počet narůstal v souvislosti s dopravními stavbami
na území města jak při vyvlastňovacích řízeních, tak

Oblast ochrany osobních údajů
Statutární město Přerov jako správce osobních údajů
jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů.
Úkoly pověřence vyplývají z Článku č. 39 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze
dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 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. Tuto funkci
vykonává i pro příspěvkové organizace. V roce 2021
byla prováděna opatření zvyšující ochranu osobních
údajů a poskytována metodická pomoc. Provedené
audity byly zaměřeny na kontrolu dodržování ochrany osobních údajů. V této oblasti byli proškoleni
rovněž noví zaměstnanci.

Zprávu podal: Bc. Radek Kuchta
vedoucí útvaru

– 44 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2021

Odbor vnitřní správy
orgán magistrátu pro výkon samosprávy
sídlo: Bratrská 34
telefon: 581 268 111
(45)

vedoucí odboru
(1)
oddělení
vnitřních služeb

oddělení
informačních
a komunikačních služeb
(10)

(26)

úsek
spisové služby a voleb
(8)

Oddělení informačních a komunikačních
služeb

Výdajová část rozpočtu
Činnost místní správy (informatika, GIS)

zajišťovalo řádné fungování výpočetní techniky
a chod informačních systémů MMPr, poskytovalo
zaměstnancům uživatelskou podporu při používání
výpočetní techniky. Nedílnou součástí oddělení je
pracoviště GIS, které zajišťovalo chod geografického informačního systému a jeho rozvoj.

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Finanční prostředky byly použity k zajištění řádného
chodu informačních technologií MMPr např. na:
� úhradu smluvní servisní podpory k zajištění řádného provozu programového vybavení a aplikací,
spočívající v zapracování legislativních a technologických změn (update, upgrade, povýšení na
novou verzi)
2 754 900 Kč
� nákup 50 notebooků pro zaměstnance na práci
v rámci Home Office
839 800 Kč
� nákup dokovacích stanic
190 600 Kč
� pořízení ESX serveru
195 900 Kč
� nákup 48 monitorů
192 800 Kč
� nákup 3 notebooků pro administrátory
101 300 Kč
� pořízení 2 ks Aruba switche
112 000 Kč
� úhradu za poskytovanou konektivitu 127 400 Kč

Příjmová část rozpočtu
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování aj.)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

6 595 200,00 Kč
7 057 100,00 Kč
5 801 179,16 Kč
82,2

4 000,00 Kč
4 000,00 Kč
135 570,00 Kč
-

Jsou zde zahrnuty příjmy za poskytnutí digitálních
dat a tiskových výstupů z GIS ve výši 1 170 Kč, ale
také mimořádný jednorázový příjem 134 400 Kč,
kdy byla s firmou ZLINPROJEKT, a. s., uzavřena
smlouva na Užívání polohopisu a výškopisu.
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� servisní podporu, aktualizaci digitální technické
mapy, profylaxe plotteru
318 500 Kč
� opravu centrální UPS – záložního zdroje energie
290 200 Kč
� pořízení modulu RAP – portál občana
181 200 Kč
� roční obnovu komerčních a kvalifikovaných
certifikátů Postsignum pro zaměstnance MMPr
pro výkon veřejné správy, certifikátu pro elektronickou podatelnu a důvěryhodných serverových
certifikátů
129 400 Kč
� zvýšení hodnoty GIS o efektivnější správu
životního cyklu stromu
117 400 Kč
� nákup materiálu (klávesnic, myší, podložek,
brašen a baterií k notebookům, externí mechaniky paměti, sluchátek)
107 100 Kč
� opravy velkokapacitních tiskáren Kyocera
88 900 Kč
� zvýšení hodnoty Spisové služby – funkcionality
načítání digitální známky frankostroje 34 500 Kč
� opravu digitální úřední desky na náměstí TGM
14 200 Kč

Implementace cloudových služeb Microsoft 365
E3
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

2 883 000,00 Kč
3 697 400,00 Kč
2 781 570,00 Kč
75,2

V rámci akce je hrazena podpora licencí M 365 E3.
Pokračování IOP 09
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

4 000 000,00 Kč
3 486 100,00 Kč
3 476 814,00 Kč
99,7

V roce 2020 skončila udržitelnost projektu, hrazena
byla servisní podpora.
Modernizace agendových informačních systémů
magistrátu (IOP 28) - udržitelnost
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

800 000,00 Kč
989 200,00 Kč
986 062,28 Kč
99,7

V rámci akce byla hrazena servisní podpora k ekonomickému systému a spisové službě.
Pořízení 2 ks firewallů
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

3 700 000,00 Kč
3 700 000,00 Kč
2 939 591,13 Kč
79,4

Byly pořízeny 2 firewally, a to z důvodu většího
zabezpečení infrastruktury. Vzhledem k výhradám
byla uhrazena pouze část faktury, po jejich vypořádání bude faktura doplacena.
Nový informační systém pro bytovou správu
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

K pořízení nového informačního systému nedošlo.
Byla zadána externí expertíza právní kanceláři MT
Legal. Pokud nedoporučí soutěžit jenom servisní
a technickou podporu k SW produktům, které jsme
pořídili v rámci IOP 09, což preferujeme, bude
nutné přesoutěžit celý systém, včetně SW. Rozhodnutí by mělo být přijato počátkem roku 2022.

Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 350)
Dopravní kamery
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
1 210 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

0,00 Kč
170 200,00 Kč
49 368,00 Kč
29,0

Nákup 50 ks notebooků
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Bylo pořízeno 6 dopravních kamer, které monitorují dopravní situaci na klíčových křižovatkách ve
městě. Hrazena byla servisní podpora.
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Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování aj.)

Bylo pořízeno 50 notebooků pro zaměstnance na
práci v rámci Home Office včetně dokovacích stanic.

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Oddělení vnitřních služeb
zajišťovalo komplexní správu, provoz, údržbu vozového parku, Senior taxi a budov, ve kterých vykonávají svou činnost orgány města a MMPr, technické
a materiální zajištění zaměstnanců MMPr a dalších
subjektů, např. místní výbory, jednotný sbor dobrovolných hasičů (JSDH), řídilo a kontrolovalo činnost
provozních zaměstnanců MMPr. Součástí byla i pokladna, která zabezpečovala mimo provozní hotovosti i finanční prostředky pro zahraniční služební
cesty. Oddělení vedlo evidenci ztrát a nálezů, inventarizovaného majetku a zabezpečovalo provoz zasedacích místností MMPr. Hrazeny byly provozní
výdaje, především za elektrickou energii, vodu,
páru, plyn, služby telekomunikací, ostatní služby,
nákup spotřebního materiálu a dovybavení kanceláří. Zabezpečován byl denní provoz a základní
údržba služebních vozidel, dále pak opravy, nákup,
údržba a opravy kancelářské a kopírovací techniky.
Hrazeny byly menší opravy a nákup drobného
materiálu dle potřeb a požadavků jednotlivých místních výborů, obstaráván byl provoz slavnostní zámecké síně spojený s konáním svatebních obřadů,
kulturních akcí a setkání představitelů města s významnými hosty.

Jednalo se o příjmy za kopírovací služby pro veřejnost, poskytované na informačních kancelářích v budovách Bratrská 34 a Smetanova 7.
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (Senior
taxi)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

0,00 Kč
0,00 Kč
22 130,00 Kč
-

Částka zahrnuje příjmy za odprodej nalezených věcí,
které propadly ve prospěch města a osobního vozidla
Škoda Fabia dle znaleckého posudku.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.)
350 000,00 Kč
350 000,00 Kč
317 341,59 Kč
90,7

Výdajová část rozpočtu
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích
prostředků

Šlo o příjmy za užívání nebytových 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 (svoz tuhého komunálního odpadu, úklid společných prostor, provoz
výtahu, služby informační kanceláře, příjmy za spotřebovanou el. energii, teplo, vodné a stočné).

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

130 000,00 Kč
130 000,00 Kč
126 144,00 Kč
97,0

Výdaje byly vynaloženy na nákup kovových stolů
pro svatební obřady, na údržbu dlažby speciálními
prostředky provedené odbornou firmou a na pravidelný úklid reprezentativních prostor zámku spojených s konáním svatebních obřadů, kulturních akcí
a setkání představitelů města s významnými hosty.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
33 120,0 Kč
66,2

Šlo o příjmy za službu Senior taxi od veřejnosti za
objednané převozy k lékařům, do nemocnice, na
úřady a poštu (1 jízda/20 Kč). Kvůli pandemii
Covid-19 byly jízdy v roce 2021 značně omezeny.

Příjmová část rozpočtu

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

6 000,00 Kč
6 000,00 Kč
3 548,00 Kč
59,1

0,00 Kč
0,00 Kč
23 898,50 Kč
-

Komunální služby a územní rozvoj j. n.
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

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.

430 000,00 Kč
430 000,00 Kč
277 701,93 Kč
64,6

Finanční prostředky byly použity na úhradu faktur
za teplo, elektrickou energii, srážkovou vodu, vodné
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a stočné v pronajatých prostorách v budově Blahoslavova 3 a Smetanova 7, nákup hygienických potřeb
a platby za pravidelný úklid sociálního zařízení pro
veřejnost ve dvorním traktu budovy Smetanova 7.

Bezpečnost a veřejný pořádek
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Šlo o úhrady za elektrickou energii, teplo, vodné,
stočné a srážkovou vodu v budově TGM 1 (MP) ve
výši 379 996,60 Kč, dále byl hrazen svoz TKO,
revize elektrospotřebičů, požárních dveří a nouzového osvětlení, deratizace objektu, nákup čistících
a úklidových prostředků včetně úklidového vozíku
a stavební úpravy stropu včetně elektroinstalace,
podhledů a výmalby. Hrazeny byly výdaje za drobné
opravy a údržbu budovy včetně dvorního traktu.
V souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 byly nakoupeny bezkontaktní dávkovače dezinfekce, zásobníky na antibakteriální ubrousky, dezinfekce a jednorázové ochranné prostředky ve výši 219 867,54 Kč.

14 000,00 Kč
14 000,00 Kč
13 683,48 Kč
97,7

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 ohodnocení nalezených věcí.
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým (městský sociální
šatník)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Požární ochrana – dobrovolná část (údržba zařízení)

22 000,00 Kč
23 200,00 Kč
17 070,30 Kč
73,6

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

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

97 000,00 Kč
205 700,00 Kč
151 796,67 Kč
73,8

Zastupitelstva obcí

Finanční prostředky byly čerpány na nákup pohonných hmot a pravidelnou údržbu a opravy vozidla
Senior taxi. Na částečnou úhradu nákladů spojených
s provozem služby Senior taxi byla použita část
zdrojů získaných z dotace „Obec přátelská seniorům“. Jednalo se o nákup kancelářských židlí, tonerů a respirátorů. Z dotace byla také částečně hrazena diagnostika a oprava vozidla, nákup pohonných
hmot a paušál včetně poplatku za volání prostřednictvím mobilního operátora a službu Car control.
Dotace byla čerpána ve výši 76 094 Kč.

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
9 000,00 Kč
90,0

Šlo o úhradu za tisk plakátů pro jednotlivá zasedání
Zastupitelstva města Přerova.
Volby do Parlamentu ČR
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám
obyvatelstva (APK, manažer)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

710 000,00 Kč
801 400,00 Kč
789 466,52 Kč
98,5

Finanční prostředky byly čerpány na vybavení, opravy a technické prohlídky požární techniky a dopravních prostředků požární ochrany, nákup zásahových
obleků, rukavic, obuvi a pracovního ošacení, plovoucího čerpadla, kanálového krtka, hadic a savic
včetně šroubení, žebříků, stanu, vysavače s čerpadlem a požární nádrže. Hrazeny byly zdravotní prohlídky členů JSDH a revize dýchacích přístrojů.

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám
obyvatelstva (senior taxi)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

517 000,00 Kč
767 000,00 Kč
754 644,76 Kč
98,4

0,00 Kč
886 000,00 Kč
831 047,80 Kč
93,8

Dotace byla použita na úhradu výdajů v souvislosti
s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konanými 08.-09.10.2021, a to za tisk a vylepení
volebních plakátů, nákup kancelářských a čístících
potřeb, tonerů, jednorázových ochranných a dezinfekčních prostředků, stravenek, plateb za hovorné
přes mobilní telefony, pronájmy volebních místností
a ICT techniky, kompletaci a roznos hlasovacích
lístků. Zakoupeny byly také reklamní stojany a volební paravány (217 640 Kč).

17 000,00 Kč
17 000,00 Kč
16 231,72 Kč
95,5

Hrazeny byly faktury za teplo, elektrickou energii,
vodné a stočné, dle propočtu m2 kanceláře pracovníka prevence kriminality, dále byla zakoupena
kancelářská židle, mobilní telefon, lampička, drobný
materiál, kancelářské potřeby a tonery.
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(Popovice), kancelářských potřeb a drobného materiálu na opravy a údržbu, poplatek za pojízdnou
prodejnu (Lověšice).
Na chatu Svrčov byl nakoupen televizor, rádio, varná
konvice, čistící a úklidové prostředky, doplněna
lékárnička, provedeny revize komínu, hasicích
přístrojů, elektroinstalace včetně odstranění závady.

Činnost místní správy (správa)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

21 392 900,00 Kč
21 062 910,00 Kč
19 218 578,86 Kč
91,2

Finanční prostředky byly čerpány na základě požadavků jednotlivých odborů MMPr zejména na:
� úhradu faktur a zálohových faktur za elektrickou
energii, plyn, teplo, vodné a stočné a srážkové
vody v budovách MMPr
4 032 928,49 Kč
� poštovné
3 070 239,16 Kč
� nákup kancelářských potřeb, odpadních nádobek
a tonerů do tiskáren, kopírek a velkokapacitních
tiskáren Kyocera
1 732 479,45 Kč
� nájemné a služby v budově TGM 16, 2. nadzemní podlaží
1 365 432,00 Kč
� nákup ochranných roušek, nano roušek, respirátorů, jednorázových rukavic, antibakteriálních
prostředků na ruce a úklid, dezinfekčních prostředků vč. rozprašovačů, samolepek a polepů na
podlahy
668 075,00 Kč
� nákup stolních IP telefonů a mobilních telefonů
554 810,35 Kč
� zřízení a zabezpečení očkovacího centra na Horním náměstí 9
452 445,29 Kč
� kompletní opravu elektroinstalace včetně nového
zateplení na půdě Bratrská 34
258 039,60 Kč
� nákup úklidových a čisticích prostředků, hygienických potřeb
251 978,17 Kč
� výměnu 2 klimatizačních jednotek v serverovně
Blahoslavova 3 a TGM 16
212 513,51 Kč
� opravy elektroinstalací, stropních ventilátorů,
výměny vypínačů i zásuvek a zastaralého osvětlení v budovách
201 663,60 Kč
� malování, tapetování, nátěry podlah, radiátorů
a dveří, výměny podlahových krytin a čistících
178 834,23 Kč
zón, lištování
� pořízení kancelářského nábytku 168 949,02 Kč
� ochranné pracovní oděvy a obuv 162 709,00 Kč
� opravy a údržbu střešní krytiny, svodů, okapů
a rýn v budovách MMPr
110 293,00 Kč
� výměnu kotle včetně vyvložkování v přízemí
budovy na Horním náměstí 10
96 642,30 Kč
� sanaci zdiva v suterénu budovy Bratrská 34
91 662,82 Kč
� výměnu dveřního otvoru (vstup pro zaměstnance) a okenních otvorů (sociální zařízení STAV)
v budově Bratrská 34
72 362,80 Kč

Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 360)
Hasičská vozidla pro jednotky SDH Čekyně
a Dluhonice
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
2 700 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Finanční prostředky byly určeny na pořízení 2 požárních automobilů pro JSDH Čekyně a Dluhonice.
Nákup bude realizován v roce 2022.

Úsek spisové služby a voleb
zajišťoval komplexní činnost podatelny a výpravny
pošty, přípravu a průběh konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (metodická činnost
pro obce, zajištění distribuce hlasovacích lístků
a ostatních tiskovin, školení zapisovatelů a předsedů okrskových 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:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Dále byly pořízeny skartovačky, lednice, mikrovlnné trouby, kávovary a dalekohled, financovány
opravy a údržba vozidel MMPr, hrazeny faktury za
balenou vodu, pronájem stojanů na vodu, revize telefonních ústředen, elektro, elektronického zabezpečovacího systému, výtahů, hasicích přístrojů a hydrantů, náhradního zdroje, komínů, svoz TKO.
Místní výbory čerpaly finanční prostředky na nákup
kuchyňské linky (Čekyně), zavařovacího hrnce

100,00 Kč
100,00 Kč
170,00 Kč
170,0

Šlo o poplatky za výpisy z evidence čísel popisných.

Zprávu podal: Mgr. Petr Karola
vedoucí odboru vnitřní správy
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Odbor koncepce a strategického rozvoje
orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy
sídlo: Bratrská 34
telefon: 581 268 111
(11)

vedoucí odboru
(1)

oddělení koncepce
a rozvoje města

oddělení
územního plánování
(4)

(6)

Oddělení koncepce a rozvoje města

Finanční prostředky byly použity na výdaje za
zpracování Studie záměru vedení trasy výtlaku
vody čerpané z podjezdu pod železnicí do rybníků
u Předmostí a na II. fázi Zajištění kompletního
sčítání dopravy na místních komunikacích Přerov
v rámci celostátního sčítání dopravy.

Oddělení pořizovalo a koordinovalo plnění rozvojových koncepcí a programů města, pořizovalo dílčí
studie a projekty rozvoje města, projednávalo
s veřejností 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.

Činnost místní správy (architektka)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Výdaje na zajištění činnosti městského architekta
(byly hrazeny do listopadu) včetně činnosti související s přípravou rekonstrukce objektu TGM 16.

Výdajová část rozpočtu
Komunální služby a územní rozvoj j. n. (koncepce
a rozvoj)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

500 000,00 Kč
500 000,00 Kč
452 177,00 Kč
90,4

Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

822 700,00 Kč
873 600,00 Kč
100 797,84 Kč
11,5
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0,00 Kč
346 500,00 Kč
343 754,90 Kč
99,2
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Jednalo se o finanční prostředky vyčleněné na vybudování podchodu cyklostezky pod železniční tratí
SŽDC, a to v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace. Výstavba byla ukončena.

Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Komunální služby a územní rozvoj j. n.
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

130 000,00 Kč
230 000,00 Kč
127 353,00 Kč
55,4

0,00 Kč
600 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Finanční prostředky byly vyčleněny na zpracování
Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima dle
smlouvy o dílo.

Jednalo se o finanční zdroje dle veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností
souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI.
Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
480 200,00 Kč
177 120,99 Kč
36,9

Finanční prostředky byly použity na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, a to na:
� změnu dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrských činností, aktualizaci projektové
dokumentace a rozpočtu dle podmínek SFPI
Cyklostezky v ulici Palackého 168 916,00 Kč
� publicitu zpracovávaného Strategického plánu
rozvoje města Přerova
8 204,99 Kč

Oddělení územního plánování
Oddělení plnilo úkoly v oblasti přenesené i 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 stavebních
uzávěrách. V rámci samostatné působnosti se vyjadřovalo z hlediska územních zájmů k pozemkovým
úpravám a rozvojovým koncepcím města. Zajišťovalo podklady pro pořízení změn územního plánu
a poskytovalo podklady pro předkupní právo vymezené územním plánem ve prospěch města.

Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 410)
Strategický plán rozvoje města Přerova
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
290 400,00 Kč
290 200,00 Kč
99,9

Výdajová část rozpočtu

Finanční prostředky byly použity na pořízení Strategického plánu rozvoje města Přerova dle smlouvy
a rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Územní plánování (studie a ÚPD)

Adaptační strategie města Přerova na změnu klimatu

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Finanční prostředky byly čerpány za účelem uhrazení I. a II. etapy vyhotovení návrhu dokumentace
změny č. 12b Územního plánu města Přerova.

0,00 Kč
476 400,00 Kč
448 652,84 Kč
94,2

Prostředky byly použity na pořízení Adaptační strategie města Přerova na změnu klimatu pro období
2021-2023 včetně publicity projektu dle smlouvy
a rozhodnutí o poskytnutí dotace.

0,00 Kč
744 300,00 Kč
381 150,00 Kč
51,2

Zprávu podal: Ing. Pavel Gala
vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
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Odbor řízení projektů a investic
orgán magistrátu pro výkon samosprávy
sídlo: Bratrská 34
telefon: 581 268 111
(12)

vedoucí odboru
(1)
administrativní pracovník
(1)
(2)
oddělení řízení projektů,
veřejných zakázek a dotací
(6)

oddělení investic
(4)

Jednalo se o úhradu poplatků za povinné zveřejnění
informací k VZ (8 772,50 Kč), dále byly hrazeny
výdaje za konzultační, poradenské a právní služby
a výdaje spojené se zastupováním zadavatele při
výkonu práv a povinností podle zákona o veřejných
zakázkách, a to zejména k těmto VZ:
� Přerov, nám. TGM 16 – stavební úpravy
2 289 302,50 Kč
� Blažkův dům – inovační centrum 91 700,00 Kč
� Snížení energetické náročnosti pěti ZŠ v Přerově
90 750,00 Kč
� Propojení komunikace ulice Kopaniny – Lipnická přes výstaviště
76 472,00 Kč
� Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten,
zimní stadion
53 240,00 Kč

Odbor řízení projektů a investic zajišťuje zpracování
projektových dokumentací (PD) na akce nad 500 tis.
Kč, kterými byl pověřen Radou města Přerova, přípravu a administraci veřejných zakázek (VZ) nad
500 tis. Kč pro statutární město Přerov a v rámci
centralizovaných nákupů i pro organizace města,
zajišťuje dotační agendu pro statutární město Přerov
a komplexně zabezpečuje investorskou činnost při
provádění staveb města, a to od předání staveniště
zhotoviteli až po předání dokončené stavby budoucímu uživateli.

Oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací
Výdajová část rozpočtu

Komunální služby a územní rozvoj j. n. (správa
dotací)

Veřejné zakázky
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

400 000,00 Kč
3 977 500,00 Kč
2 789 075,00 Kč
70,1
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297 500,00 Kč
796 500,00 Kč
155 470,00 Kč
19,5
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Hrazeny byly konzultační, poradenské a právní služby, služby související s přípravou a realizací dotovaných projektů (externí dotační management, zpracování žádostí o dotace na projekty města, ekonomické a finanční analýzy, odborné posudky apod.).
Jednalo se zejména o projekty k akcím:
� Blažkův dům – inovační centrum 43 750,00 Kč
� Cyklostezka ul. Palackého
31 460,00 Kč
� Modernizace a vybudování odborných učeben
pro ZŠ Přerov, Trávník 27
31 460,00 Kč

�
�
�
�
�
�
-

Projektové dokumentace (správa dotací)

�

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
535 000,00 Kč
18 150,00 Kč
3,4

�
�
�
�
�
-

Finanční prostředky byly čerpány na konzultační,
poradenské a právní služby související s přípravou
a realizací energetických projektů fotovoltaiky a rekuperace ZŠ Přerov.

Oddělení investic
Zajišťovalo v rámci samostatné působnosti pro jednotlivé akce stavebního charakteru nad 500 tis. Kč
všechny stupně PD, včetně projednání zadání přípravy a jejich kontroly. Dále komplexně zabezpečovalo investorskou činnost při realizaci staveb od
předání staveniště, přes technický dozor, přejímání
prací, věcné a finanční plnění, reklamace, opravy
PD dle skutečného stavu až po předání stavby budoucímu uživateli.

�
�
�
�

Výdajová část rozpočtu

�

Projektové dokumentace (investice)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Regenerace sídliště Dvořákova – 1. etapa,
Chodník + VO ul. Grymovská, Kozlovice,
Parkoviště v ulici Čapky Drahlovského, Přerov,
Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS,
Cyklostezka
Předmostí – Čekyně – Penčice,
Šířava – Svisle a R. Stokláskové,
Propojení
komunikace ul. Kopaniny – Lipnická přes výstaviště,
cyklostezek Velká Dlážka – Hranická,
Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice I/47,
ul. Lipnická,
Vybudování chodníku ul. Kozlovská,
Kanalizace Lýsky,
ČOV a kanalizace Čekyně, Penčice,
Rekonstrukce
elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník 27,
školního hřiště ZŠ J. A. Komenského, Předmostí,
chodníků a komunikace ul. Pod Lesem, Žeravice,
lesních cest LHC Přerov 2,
Stavební úpravy
Přerov, nám. TGM 16,
kina Hvězda,
prostoru okolo budovy č. p. 2804/2 na nám. Přerovského povstání,
objektu č. p. 2180, ul. Šířava,
Zateplení objektu Jižní čtvrť I/21-24 včetně statického sepnutí,
Retence dešťových vod na Městském hřbitově
v Přerově,
Blažkův dům – inovační centrum,
Revitalizace rybníků v Předmostí – 1. etapa
(dotace),
Dostavba domova pro seniory – pavilon G.

Akce nad 500 tis. Kč

2 000 000,00 Kč
45 937 100,00 Kč
13 424 015,25 Kč
29,2

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený
Čerpání:
% čerpání:

Bylo zajišťováno vypracování PD pro schválené
akce nad 500 tis. Kč určené k realizaci v roce 2021
a další PD určené k realizaci v letech 2022 – 2023.
Jednalo se o PD pro vydání územního rozhodnutí,
stavebního povolení a projekty pro zajištění výběru
zhotovitele a pro provádění stavby. Byly realizovány PD na tyto akce:
� Snížení energetické náročnosti ZŠ Hranická 14,
Za Mlýnem 1, Trávník 27, Svisle 13 a U tenisu 4,
� Hospodaření se srážkovou vodou v budovách ZŠ
v Přerově,
� Modernizace
- světelného signalizačního zařízení v Přerově,
- vzduchotechniky včetně otopného sytému MD,
� Kompenzace Dluhonice
- rozvojová lokalita Záhumení,
- rekonstrukce a výstavba chodníků a parkovacích
ploch + VO,

37 351 500,00 Kč
650 861 600,00 Kč
104 767 675,49 Kč
16,1

Na každou akci bylo úsekem veřejných zakázek
provedeno výběrové řízení (VŘ), vybrán zhotovitel
a uzavřena smlouva o dílo.
Rekonstrukce lesních cest LHC, Přerov 2 – Dalácká
Předmětem měly být stavební úpravy lesní cesty
v šířce 3,5 m a délce 1,2 km sloužící k technologické
dopravě v rámci hospodaření v lese. Tyto úpravy
spočívaly ve zpevnění povrchu lesní cesty a jejích
navazujících nájezdů a ploch určených pro odvoz
dřeva. V některých místech stavba upravovala také
odvodnění formou souběžných přilehlých příkopů
a propustků, mělo dojít k osazení ocelových svodnic a výměně propustků a jejich opevnění lomovým
kamenem. Na základě rozhodnutí vedení města byla
realizace akce zrušena.
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Most Př – Žeravice – MO2, U Stadionu
Jednalo se o stavební úpravy stávajícího mostního
objektu délky přemostění 10,9 m, šířky 4,9 m, které
spočívaly ve vyčištění mostního otvoru i navazujících úseků koryta potoka od bahnitých nánosů a náletových dřevin, doplnění zpevnění dna i břehů kamennou dlažbou v mostním otvoru, zpevnění břehů
od nově vybudovaných prahů lomovým kamenem,
demontáži ocelového zábradlí, vybourání staticky
narušených říms mostu, odstranění asfaltové komunikace na mostě včetně odbourání spádové vrstvy
betonu až po horní povrch železobetonové mostovky, odstranění prefabrikovaných nosníků, ubourání
kamenné pravobřežní a odbourání celé levobřežní
opěry, vybudování nové levobřežní opěry a sanace
stávající pravobřežní, odvodnění rubu opěr, vybetonování nových úložných železobetonových prahů,
osazení nové nosné ocelové konstrukce, vybetonování nosné mostovky, betonáži nových železobetonových říms, položení nových konstrukčních vrstev
vozovky, osazení nového ocelového zábradlí, dotěsnění dilatačních spár. Akce byla ukončena a předána
správci majetku, čerpání rozpočtu k 31.12.2021
činilo 6 121 552,01 Kč.

dování průtahu zajistí výrazný nárůst bezpečnosti
provozu vozidel i chodců. Akce bude realizována
ve 3 základních etapách rozdělených do stavebních
sezón. V roce 2021 činily výdaje 419 920,12 Kč.
Sjezd na pozemek p. č. 37, ul. Palackého
Realizace spočívá ve vybudování nového sjezdu na
p. č. 37 v k. ú. Přerov s délkou sjezdu cca 24,21 m.
V rámci jeho vybudování dojde k přemístění stávajícího parkoviště, vybourání stávající a provedení
nové zděné plotové zídky a osazení posuvné brány.
V rámci této stavby bude zbudováno nové veřejné
parkoviště o rozměrech 13,5 m x 5,0 m. Celková
kapacita parkoviště bude 5 parkovacích míst, z toho
1 pro osoby s omezenou schopností pohybu. Čerpání
rozpočtu akce k 31.12.2021 činilo 117 046,40 Kč.
Kompenzace Dluhonice – rozvojová lokalita
Záhumení
Předmětem je vybudování lokality v místní části
(MČ) Přerov – Dluhonice pro výstavbu rodinných
domů. Součástí je zasíťování pozemků, zřízení
komunikací, chodníků a veřejného osvětlení (VO).
V rámci realizace bude zajištěna přeložka elektro
vedení. V roce 2021 k čerpání výdajů nedošlo.
Rekonstrukce chodníku ul. Komenského
Předmětem realizace byla rekonstrukce chodníku
podél silnice I. a II. třídy v ul. Komenského, počínaje
křížením této ulice s ul. Č. Drahlovského a konče
křížením s ul. Kratochvílova, v délce 308,0 m a šířce
3,2 m – 4,5 m. Rekonstrukce obnášela položení
zámkové dlažby tl. 8 cm v místech stání pro automobily a sjezdů a tl. 6 cm v místech určených pro
chodce. Podél silnice byly použity stávající žulové
obrubníky, zatravněné plochy byly odděleny betonovými záhonovými obrubníky sloužícími zároveň
jako vodící linie. Investiční akce byla ukončena,
celkové náklady činily 2 236 095,26 Kč.

Demolice a výstavba nového propustku ev. č.
Př./Pop-P1, Popovice
PD na realizaci nového propustku zajišťoval odbor
správy majetku a komunálních služeb, akce nebyla
v roce 2021 realizována.

Cyklostezka ul. Palackého
Předmětem realizace byla cyklostezka, která začíná
napojením na cyklostezku v ul. Velká Dlážka, je
vedena přes okružní křižovatku Velká Dlážka x
nábř. Dr. Edvarda Beneše x Most Míru k okružní
křižovatce Palackého x Jateční x Most Míru x Nábř.
PFB. Dále pokračuje ul. Palackého až na křižovatku
s ul. Komenského, kde je navázána na stávající
cyklostezku. Byla navržena jako jednostranná
s obousměrným provozem, vedená z větší části
v přidruženém dopravním prostoru. Čerpání rozpočtu této akce k 31.12.2021 činilo 4 359 962,74 Kč.

Úprava křižovatky ul. Dluhonská
PD zajišťuje odbor koncepce a strategického rozvoje, jedná se o akci Ředitelství silnic a dálnic ČR
(ŘSD) s finanční spoluúčastí města na realizaci
chodníků. ŘSD řeší majetkové vztahy k pozemkům.
V roce 2021 nebyly finanční prostředky na tuto akci
čerpány.
Silnice I/55, Přerov – průtah centrem
Předmětem budoucí realizace jsou stavební úpravy
I/55 řešící průtah centrem města Přerova. Jedná se
o akci ŘSD s finanční spoluúčastí města. Komunikace vedená územím bývalého průmyslového areálu
firmy Juta propojuje v nové trase ul. Velké Novosady s ul. Tovární, která je také zčásti zkapacitněna
a přeložena do nové trasy. Výstavbou průtahu dojde
k výraznému nárůstu kapacity silnice, ke zkrácení
průtahu městem z 3,7 km na 2,9 km a také k výraznému snížení objemu dopravy v centru města,
což povede ke zlepšení plynulosti dopravy. Vybu-

Lávka u pečovatelského domu, ul. Osmek
Předmětem realizace byla oprava stávající lávky ev.
č. Př-L/S04, která slouží pro pěší provoz. Stávající
konstrukce rampy a schodiště byla odstraněna
a nahrazena novou bezbariérovou rampou založenou na plošném základu, ze kterého vystupují opěrné zdi tl. 30 cm, na nichž je vybetonována římsa
a do ní bylo ukotveno nové zábradlí. Pochozí konstrukci rampy tvoří zámková dlažba, v místě napo-
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Propojení cyklostezek Velká Dlážka – Hranická
Předmětem realizace je propojení cyklostezky mezi
ul. Velká Dlážka a Hranická. Jedná se o dvoupruhovou cyklostezku v délce cca 166 m, která ústí do
tubusu pod železniční tratí. V místech klesání cyklostezky k podjezdu pod trať bude komunikace vedena
v železobetonových rámech. Součástí stavby bude
šachta pro odčerpávání dešťových vod a ocelové
zábradlí. Srážková voda bude svedena do šachty
a dále přečerpávána do hlavního odvodňovacího
zařízení pomocí odstředivého čerpadla. Dojde k provedení nového dopravního značení, vybudování VO
s LED lampami, kácení a přesadbě dřevin, které
jsou v kolizi s nově navrženými stavebními objekty,
a k náhradním výsadbám. Čerpání rozpočtu akce
k 31.12.2021 činilo 164 364,68 Kč.

jení na konstrukci mostu je podlaha tvořena ocelovým roštem. V okolí byly provedeny terénní úpravy, úprava přístupové komunikace a přeložen stožár
VO. Akce byla ukončena, celkové výdaje činily
3 176 218,41 Kč.

Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS
Předmětem realizace VZ je výstavba cyklostezky
propojující MČ Předmostí se stávající cyklostezkou
Žebračka. Součástí stavby je provedení stavebních
úprav v místě křížení cyklostezky se silnicí I/47,
vybudování VO před a za křižovatkou s příjezdovou
komunikací do EMOSU a VO cyklostezky od ul.
Sportovní po silnici I/47. K 31.12.2021 bylo čerpáno
1 834 846,25 Kč.

Rozšíření stezky, okružní křižovatka ul. Lipnická
Předmětem realizace této akce, kterou projekčně zajišťuje ŘSD, je rozšíření stezky v okružní křižovatce u Lidlu napojující se na cyklostezku Velká
Dlážka v Přerově. Jedná se o akci ŘSD s finanční
spoluúčastí města, v roce 2021 činily výdaje celkem
437 670,92 Kč.
Rekonstrukce chodníku ul. U Rybníka
Chodníky jsou z hlediska kvality povrchu ve stavu
nevyhovujícím bezpečnému provozu chodců. Rekonstrukcí dojde ke změně stávajícího chodníku na
společnou stezku pro cyklisty a chodce. Tuto však
nelze provést bez koordinace s vlastníky bytového
domu. Vzhledem k probíhajícímu zateplení a opravě
fasády bude realizace rekonstrukce zahájena až po
jejím dokončení.

Cyklostezka a chodník Velká Dlážka, 2. část
Stavba řeší úpravy veřejných ploch a chodníků
včetně cyklostezky na ul. Velká Dlážka. Jedná se
o plochy po pravé straně ve směru ke křižovatce
Velká Dlážka x Lipnická, v úseku od autobusové
zastávky po okružní křižovatku. V rámci stavby
dojde k vybudování cyklostezky a chodníku, které
propojí již zřízené části. V souvislosti s touto akcí
nebyly hrazeny žádné výdaje, realizace proběhne
v roce 2022.

Mimoúrovňové křížení Předmostí – smíšená stezka
Předmětem projektu, který realizuje ŘSD, byla
realizace stavby silnice I/55 MÚK s ČD PřerovPředmostí. Na žádost města bylo do této stavby
zařazeno i vybudování smíšené stezky pro chodce
a cyklisty v ul. Polní. Jedná se o obousměrnou
cyklostezku se smíšeným provozem cyklistů
a chodců, její pokračování po obvodu okružní křižovatky na ul. Lipnickou a napojení na cyklostezku do podjezdu na Předmostí. Akce byla ukončena, celkové výdaje činily 1 314 408,31 Kč.

Autobusová zastávka ul. Palackého (u pekárny
Racek)
Předmětem realizace byly stavební úpravy stávající
autobusové zastávky, která se nachází před budovami č. p. 1837, 94 a 1788 na ulici Palackého. Zastávka je umístěná částečně na stávající zastávce
a částečně na zelené ploše. Autobusový záliv je vydlážděný žulovými kostkami, komunikace pak
z asfaltobetonu. V rámci nové zastávky byl vybudován nový chodník napojený na stávající. Čerpání
rozpočtu akce k 31.12.2021 bylo 1 110 971,44 Kč.

Rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka
V rámci této akce došlo k rekonstrukci chodníku
podél nábřežní zdi v délce cca 130 m včetně demolice stávající opěrné zídky a vybudování nové, založené na základových pásech a odvodněné za rubem
zídky. Stávající konstrukce chodníku byla odstraněna a nahrazena chodníkem novým z betonové zámkové dlažby, došlo k rozšíření stávajícího VO a zabudování osvětlovacích těles do konstrukce opěrné
zídky. Za patou zídky byly provedeny terénní úpravy
ploch a do štěrkových záhonů vysazeny trvalky.
Akce byla v roce 2021 dokončena, výdaje byly
čerpány ve výši 97 993,08 Kč na sadové úpravy.

Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník 27
V rámci stavby došlo k výstavbě 2 nových místností
pro slaboproudé rozvaděče a rekonstrukci silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace včetně osvětlení.
Stavební práce byly zahájeny o prázdninách v roce
2020 a dokončeny v srpnu 2021. Čerpání v roce
2021 činilo 26 148 785,10 Kč.
Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4
Jednalo se o celkovou rekonstrukci školního hřiště
v areálu výše uvedené školy. Předmětem plnění bylo
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a referenční účinnosti 20,4 %. Panely instalované na
ploše o rozloze 83 m2 budou umístěny na střechu
objektu a budou kopírovat její sklon. Prostřednictvím realizovaných opatření by mělo dojít k roční
úspoře energie o více než 13 %.

víceúčelové sportoviště s umělým povrchem pro
různé sporty (volejbal, streetball, malá kopaná,
atletická dráha, skok daleký atd.). Dále bylo vybudováno zázemí v podobě 3 modulových kontejnerů,
které slouží jako WC pro ženy, muže a WC bezbariérové a sklad správce plochy. Akce byla ukončena, čerpání v roce 2021 činilo 7 362 915,65 Kč.

Snížení energetické náročnosti ZŠ Svisle 13
Pro snížení spotřeby a nákladů na elektrickou energii je navržen systém fotovoltaické elektrárny, který
bude umístěn na střeše objektu o ploše 97 m2 a výkonu 19,8 kWp s použitím fotovoltaických monokrystalických panelů o špičkovém výkonu 360 Wp
a referenční účinnosti 20,4 %. Realizace opatření
má přinést roční úsporu energie ve výši 30,75 %.
Snížení energetické náročnosti ZŠ U tenisu 4
Pro snížení spotřeby a nákladů na elektrickou energii
je navržen systém fotovoltaické elektrárny o ploše
97 m2 a výkonu 19,8 kWp s použitím referenčních
panelů o špičkovém výkonu 360 Wp a referenční
účinnosti 20,4 %. Realizace tohoto opatření má přinést roční úsporu energie cca 28,38 %.

Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)
Předmětem tohoto projektu bylo vybudování bezbariérového vstupu do objektu výměnou vstupních
dveří, zajištění konektivity školy, vybudování bezbariérového WC a modernizace učeben a kabinetů
včetně jejich vybavení nábytkem. Součástí nákladů
na realizaci byly i výdaje na konektivitu, elektroinstalační práce silnoproudu a osvětlení. Modernizace zahrnovala rovněž realizaci slaboproudu. Tato
akce byla ukončena, čerpání v roce 2021 činilo
1 550 280,52 Kč.

U 5 výše uvedených akcí bylo externím administrátorem připravováno zadávací řízení na výběr zhotovitele.
Rekonstrukce přípojky kanalizace a zdravotechniky ZŠ Želatovská
Předmětem VZ bude rekonstrukce rozvodů zdravotechnických instalací a sociálních zařízení předmětné ZŠ. Škola se skládá ze 3 vzájemně propojených
částí ve tvaru písmene „Z“, hlavní učebnová část
má 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží, na tuto část
z jedné strany navazuje jednopodlažní objekt tělocvičny a ze strany druhé část jídelny a družiny,
která má 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží.
Hlavní učebnová část je s objektem družiny propojena krátkým jednopodlažním koridorem.
V jednotlivých podlažích hlavní učebnové části
jsou umístěna hygienická zařízení pro chlapce
a dívky. Ve třídách a kabinetech jsou osazena umyvadla s výtokem studené vody. Projekt řeší kompletní výměnu rozvodů kanalizace a vody a s tím
spojené stavební práce. Součástí dokumentace je
také oprava stávající trasy vnějšího vodovodu od
vodoměrné sestavy v podzemní šachtě do objektu
ZŠ ve stávající trase. V roce 2021 nebyly čerpány
žádné výdaje spojené s touto akcí.

Snížení energetické náročnosti ZŠ Hranická 14
V rámci realizace instalace fotovoltaické elektrárny
o celkové velikosti 15,84 kWp na objekt ZŠ budou
na střešní konstrukci umístěny fotovoltaické monokrystalické panely o špičkovém výkonu 360 Wp
a referenční účinnosti 20,4 %. Panely instalované
na ploše o rozloze 78 m2 budou umístěny na jihozápadní střechu s azimutovým úhlem 24° a s úhlem
sklonu plochy 15°. Prostřednictvím realizovaných
opatření by mělo dojít k roční úspoře energie o více
než 22 %.
Snížení energetické náročnosti ZŠ Za mlýnem
V rámci realizace instalace fotovoltaické elektrárny
o celkové velikosti 14,76 kWp na objekt ZŠ budou
na střešní konstrukci umístěny fotovoltaické monokrystalické panely o špičkovém výkonu 360 Wp
a referenční účinnosti 20,4 %. Panely instalované
na ploše o rozloze 72,5 m2 budou umístěny na jihovýchodní střechu s azimutovým úhlem 10° a s úhlem
sklonu plochy 15°. Prostřednictvím realizovaných
opatření by mělo dojít k roční úspoře energie o více
než 22 %.

Energetická opatření v budově č. p. 2804/2 na
nám. Přerovského povstání
Objekt se nachází na nám. Přerovského povstání, na
pozemku p. č. 2155/4 v k. ú. Přerov. Předmětem VZ
byly stavební úpravy objektu spočívající ve snížení
energetické náročnosti budovy, tj. v provedení zateplení obálky objektu vč. výměny vnějších výplní
otvorů a prací souvisejících s těmito činnostmi. Byla
provedena úprava vstupu do objektu a zřízen vstup
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále byly ubourány prvky a konstrukce spojující objekt s objektem sousedícím, odstraněn lehký

Snížení energetické náročnosti ZŠ Trávník 27
V rámci realizace instalace fotovoltaické elektrárny
o celkové velikosti 16,92 kWp na objekt ZŠ budou
na střešní konstrukci umístěny fotovoltaické monokrystalické panely o špičkovém výkonu 360 Wp
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obvodový plášť budovy s obsahem azbestu (boletické panely). Tato akce byla dokončena a předána
majetkovému správci. V roce 2021 byly na tuto
akci čerpány finanční prostředky v celkové výši
7 261 013,58 Kč.

Výměna parket ve velkém a malém sále včetně
předsálí MD
Předmětem akce byla oprava podlah spočívající ve
výměně parket ve velkém a malém sále a předsálí.
Výměna podlah velkého sálu a předsálí je v úrovni
navazujících chodeb z důvodu zaručení bezbariérového přístupu. Podlaha malého sálu byla značně
snížena oproti navazující kavárně a chodbě. Díky
nové skladbě je její horní úroveň zvýšena na přijatelnou úroveň pro bezbariérové překonání. Akce
byla ukončena, výdaje činily 2 604 461,95 Kč.

Rekonstrukce 1. a 2. NP objektu zdravotní školy
v Přerově
Předmětem zakázky byla realizace vnitřních oprav
2 podlaží z důvodu zahájení provozu zdravotní školy
k datu 01.09.2021. Rekonstrukci bylo nutné provést
z důvodu špatného technickému stavu především
sociálního zařízení, elektroinstalace, svítidel, vnitřních rozvodů vody a odpadů a podlah z PVC. Čerpání rozpočtu k 31.12.2021 činilo 3 298 280,77 Kč.

Protipožární zabezpečení Městského domu v Přerově (MD)
Předmětem projektu bylo protipožární zabezpečení
MD obsahující výměnu protipožárních dveří, stávajícího systému elektronického požárního systému
(EPS), který je na konci své životnosti, za nový
s přenosem informací na pult centralizované ochrany HZS Olomouckého kraje. Součástí požárně bezpečnostního řešení byla i stavebně technická a organizační opatření včetně instalace záložního zdroje
pro provoz stávajícího požárního ventilátoru. Akce
byla ukončena, výdaje v roce 2021 činily
334 204,42 Kč.

Stavební úpravy kina Hvězda
Předmětem akce je realizace energetických opatření
spočívající v zateplení objektu, výměně dveřních
a okenních výplní a v dalších stavebních pracích na
objektu kina, ale také v interiéru. Městskou architektkou byl vypracován koncept s ohledem na záměr města pokračovat s energetickými úpravami
objektu a nutnost realizovat obnovu technických
instalací v objektu. Záměr předpokládá zásahy na
hlavním společenském podlaží. Koncept předkládá
úpravu stávajícího dispozičního schématu provozu.
Dojde k připojení dnes oddělené pronajímatelné
jednotky ke kinu a k vybourání dílčích dělících
konstrukcí. Cílem je vytvoření celistvého víceúčelového foyeru sloužícího jako multifunkční prostor
s možností případné další projekce, pořádání výstav,
workshopů apod. V prostoru stávající bytové jednotky je uvažován nový samostatně přístupný provoz, který animuje toto nároží budovy. Koncept
počítá s vybouráním jednoho pole stropních panelů
a s vytvořením dvoupodlažního prostoru s ochozem.
Přístup do prostoru bude do snížené části přes upravený předprostor, v návaznosti na koncept řešení
budou upraveny okenní výplně v tomto místě. Jako
funkční náplň se nabízí pobočka knihovny, dětské
kino a centrum, muzeum promítací techniky, kinoklub s panoramatickým kinem apod. Odhadované
investiční náklady dle konceptu na stavební část
činí 30,8 mil Kč bez technologie (elektroinstalace,
osvětlení, EPS). Čerpání v roce 2021 činilo celkem
139 408,94 Kč a jednalo se o výměnu výměníku
tepla v jednotce strojovny vzduchotechniky.

Rekonstrukce kulturního domu Dluhonice
Jedná se o stavební úpravy v kulturním domě, kdy
v části objektu budou vyměněny stávající podlahy,
doplněna nová hygienická zařízení v přízemí u malého sálu a v 1. nadzemním podlaží u velkého sálu.
Nová hygienická zařízení budou vystavěna na místě
stávajících skladů. Součástí je i instalace a montáž
vodovodních a odpadních rozvodů, nová instalace
a montáž elektrorozvodů včetně kompletačních
prvků. Realizace akce začne v roce 2022.
Sportovní areál Dluhonice
Předmětem této investiční akce bude realizace sportovního areálu v Dluhonicích, kterou projekčně
a realizačně zajišťuje ŘSD se spoluúčastí města.
V roce 2021 nebyly v souvislosti s touto akcí hrazeny žádné výdaje.
Rekonstrukce střechy zimního stadionu
Předmětem realizace VZ byly stavební úpravy střechy na objektu Petřivalského 2885/5, p. č. 5307/208,
k. ú. Přerov. Jednalo se o zateplení střechy a výměnu
souvrství střešního pláště. Realizace akce započala
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Výměna výtahů Osmek 5 a 7
Předmětem realizace byla kompletní výměna výtahů
v bytovém domě včetně záručního a pozáručního
servisu. Staré výtahy byly kompletně demontovány
a ekologicky zlikvidovány. Následně byly provedeny veškeré stavební, zámečnické a další práce související se zabudováním nových výtahů a jejich uvedením do provozu. Po provedení veškerých předepsaných zkoušek a vystavení dokladů, atestů, certifikátů, byly výtahy předány majetkovému správci.
Čerpání rozpočtu akce činilo 2 827 420 Kč.

v roce 2020, stavba byla dokončena začátkem roku
2021 a čerpání v tomto roce činilo 298 702,33 Kč
za dodatečné vyztužení průvlaku kvůli nevyhovující statice.
Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten,
zimní stadion
V rámci realizace této investiční akce bude řešena
oprava hygienických zařízení a šaten hráčů na zimním stadionu, vč. nových rozvodů vody, kanalizace,
elektro a vzduchotechniky. Součástí stavebních
úprav bude i realizace nové vzduchotechniky a vytápění v prostorách stadionu. Akce nebyla k datu
31.12.2021 zahájena.

Rekonstrukce únikového schodiště v MŠ Na
Odpoledni 16
Předmětem VZ byla stavba únikového schodiště,
resp. výměna stávajícího za nové. Stávající únikové
schodiště bylo již dožité. Podesta schodiště je ocelová s betonovou dlažbou. Betonovou dlažbou jsou
vytvořeny i nášlapy stupňů. Výměna byla provedena včetně schodišťové podesty, součástí výměny
bylo i zasklení návětrné strany schodiště. Čerpání
rozpočtu akce činilo 2 112 385,33 Kč.

Dětské hřiště ul. Petřivalského
Předmětem realizace VZ, která byla na základě rozhodnutí vedení města z důvodu pandemie nemoci
Covid-19 odložena, je celková rekonstrukce hřiště
ve vnitrobloku ul. Petřivalského, Kouřilkova a bří.
Hovůrkových. Výdaje byly čerpány ve výši
335 980,00 Kč a souvisely s realizací přeložky
podzemních sítí ČEZ Distribuce.
Energetické úspory bytového domu, nám. Fr.
Rasche 3
Předmětem realizace byly stavební úpravy spočívající ve snížení energetické náročnosti budovy,
tj. v provedení zateplení obálky objektu, půdního
prostoru, výměně vnějších výplní otvorů včetně
prací souvisejících. V šestipodlažním bytovém domě
je 16 bytů. Byly osazeny nová plastová okna, balkonové a vchodové dveře. Obvodové zdivo z uliční
strany bylo zatepleno kontaktním zateplovacím systémem z expandovaného polystyrenu tl. 160 mm.
Akce bude částečně hrazena z bezúročného úvěru.
K 31.12.2021 bylo čerpáno 2 541 521,77 Kč.
Zateplení objektu, Jižní čtvrť I/21-24, včetně
statického sepnutí
Předmětem akce bylo zateplení a statické sepnutí
objektu bytového domu č. p. 2509, 2510, 2511
a 2512 v Přerově. Akce byla realizována v roce
2020, koncem téhož roku byly ukončeny i stavební
práce. V roce 2021 bylo čerpáno 470 733,63 Kč.

Rekonstrukce VO, ul. Za Školou, U Pomníku,
Záhumení, Na Vrbovcích, včetně bezdrátového
veřejného rozhlasu, Kozlovice
Projekt řeší přeložku nadzemního rozvodu VO
a napojení místního rozhlasu. Přeložku je nutno řešit
z důvodu kabelizace nadzemního vedení nízkého
napětí v majetku ČEZ Distribuce, a. s. S tím souvisí
změna trasy VO, která bude souběžná trase vedení
nízkého napětí a umístění sloupů VO. Akce nebyla
v roce 2021 realizována.

Energetické úspory objektu Jižní čtvrť III/1-3
Předmětem realizace byly stavební úpravy, které
zahrnovaly výměnu střešní krytiny, zateplení půdy,
výměnu oken a vstupních dveří, zateplení fasády
objektu a další související úpravy. Dotčený bytový
dům má 3 nadzemní, 1 podzemní podlaží a neobytné
podkroví. Při rekonstrukci došlo k ošetření stávajícího krovu, nová střešní konstrukce je plechová.
Dále bylo provedeno zateplení půdy, fasády a vnitřních prostor chodeb pomocí minerální vaty, instalována byla nová plastová okna a vstupní i boční
plastové dveře. Akce byla částečně hrazena z dotace
a bezúročného úvěru, byla ukončena v roce 2021
a čerpání činilo 10 068 041,70 Kč.

Rekonstrukce VO ul. Zakladatelů, Hliník, Nová
a Martinská, Henčlov
Projekt řeší přeložku nadzemního rozvodu VO a napojení místního rozhlasu. Přeložku bylo nutno řešit
z důvodu kabelizace nadzemního vedení nízkého
napětí v majetku ČEZ Distribuce, a. s. S tím souvisí
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změna trasy VO, která bude souběžná trase vedení
nízkého napětí a umístění sloupů VO. Akce nebyla
v roce 2021 zahájena.

vých obalů, které se budou sbírat společně s plastovými obaly a tetrapaky. V roce 2021 nedošlo k čerpání finančních prostředků na tuto akci.

Rekonstrukce smuteční síně na Městském hřbitově v Přerově
Předmětem realizace VZ je rekonstrukce smuteční
síně na Městském hřbitově v Přerově, a to 1. etapy,
která řeší rekonstrukci a interiérové úpravy obřadní
síně a 3. etapy řešící bezprostředně navazující venkovní prostory. Realizace akce byla, v důsledku
pandemie nemoci Covid-19, odložena.

Revitalizace rybníků v Předmostí – I. etapa (dotace)
PD řeší úpravu stávajícího chovného rybníka, který
je součástí vodohospodářské soustavy v lokalitě za
zahrádkářskou kolonií mezi Předmostím a Dluhonicemi. V rámci udržovacích prací dojde k odtěžení
splavených zemin ze dna, celkové opravě poškozených břehů a hrází a k obnově zpevněných povrchů
na hrázích. Jedná se o stavbu významnou z hlediska
ekologického a estetického (zadržení vody v krajině).
Dojde k optimalizaci vodního režimu v rybníku vč.
vytvoření litorálního pásma jako ekotopu vodních
a mokřadních rostlin a živočichů. V průběhu zpracování a konzultací PD s odborníky bylo dohodnuto,
že dojde k jejímu rozdělení na 2 samostatné PD tak,
aby bylo možné požádat o dotaci, a to na část řešící
pouze revitalizaci chovného rybníka ve vlastnictví
Českého rybářského svazu. Na spolufinancování
investiční akce bude využito dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020
(OPŽP). Realizace akce byla započata v roce 2021,
dokončena bude v roce 2022. K 31.12.2021 byly
čerpány výdaje ve výši 1 959 585,93 Kč.

Retence dešťových vod na Městském hřbitově
v Přerově
Předmětem realizace bude vybudování akumulačních jímek pro zadržení dešťové vody ze střech
a přilehlých ploch zařízení hřbitova. Dešťové vody
budou svedeny kanalizačním potrubím do retenční
nádrže. Kanalizace je navržena v délce cca 380 m
vč. protlaků. Přepad z retence je do vsakovací plochy
– terénní deprese. Součástí retence budou i jednotlivé propoje dešťové kanalizace a její prvky. Dále
bude v rámci PD řešena manipulační plocha, která
je v současné době vyasfaltována. Součástí je také
elektro část, která řeší napojení nového zařízení na
stávající rozvodnou skříň budovy, s ručně ovládanou
hladinovou sondou a světelnou signalizací. K čerpání výdajů v roce 2021 nedošlo.

Garáž pro vozidlo SDH, úřadovna Kozlovice
Jedná se o stavební úpravy a změnu užívání ve
stávajícím objektu v MČ Kozlovice. Stavební úpravy se týkají dvorní části objektu a dvoru se vstupní
bránou. Stavba bude nově upravena jako garáž pro
hasičské auto. Pro stavební úpravy bude použito
nové zdivo z keramických tvárnic. Vjezd do garáží
bude umožněn pomocí bočních sekčních průmyslových vrat s elektro pohonem o rozměru 4,0 x 2,7 m.
Nové výplně okenních otvorů a vnějších dveří jsou
navrženy jako plastové. Dvůr bude předlážděn
zámkovou dlažbou, doplněný bude nový štěrbinový
žlab pro snadnější odvod dešťových vod. Rozpočet
byl čerpán pouze ve výši 3 630 Kč, a to na zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby.

Blažkův dům – inovační centrum
Předmětem stavebních úprav je rekonstrukce stávajícího objektu. Stavba se nachází v centru města
a její fasáda pojatá v historickém stylu by měla být
v maximální míře zachována, místo původní garáže
vznikne navazující nová přístavba. Stavba zahrnuje
bourací práce, výstavbu inovačního centra, parkoviště a terénní úpravy. Dále zahrnuje provozní soubory v podobě vybavení dílen. Cílem projektu je
využít stávající objekt pro stavbu, která zajistí zázemí pro podporu podnikání v Olomouckém kraji,
tzv. Inovační centrum pro Olomoucký kraj. Realizace akce je rozdělena na 3 etapy s termínem dokončení v roce 2023. V roce 2021 bylo čerpáno
14 059 274,25 Kč.

Přerov, nám. TGM 16 – stavební úpravy
Stavební objekt TGM 16 byl uveden do provozu
v roce 1969. Jedná se o podsklepenou 5podlažní
budovu se 6. ustoupeným podlažím, stavbu s kombinovanou ocelobetonovou konstrukcí, ocelovými
sloupy a průvlaky. Objekt je celoplošně podsklepen,
není zateplen, obvodový plášť je tvořen ve východním a západním průčelí cihelným zdivem a hlavní
podélné fasády jsou tvořeny boletickými panely.
Objekt bude celkově rekonstruován a měl by sloužit
jako jedna z budov MMPr. V roce 2021 byly zahájeny projekční práce. Zatím nebyl znám finální
položkový rozpočet a nebylo vydáno stavební povolení.

Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov
(EKO-KOM)
Záměrem projektu, který řeší rekonfiguraci dotřiďovací linky za účelem možnosti separace dalších
materiálů, zejména magnetických a nemagnetických
kovů, je navýšení kapacity stávající třídící linky
o 405 tun odpadů za rok. V rámci projektu budou
pořízeny komponenty na dotřiďovací linku a lis na
separovaný odpad. Tento projekt navazuje na rozhodnutí města o kompletní modernizaci v oblasti
odpadů, spočívající ve vybudování nového systému
sběru komunálních odpadů, vlivem čehož dojde
i k navýšení množství vytříděného odpadu. Těžištěm je pořízení nových nádob různých velikostí na
5 složek separovaného odpadu, mimo jiné i kovo-

Zprávu podala: Ing. Ivana Pinkasová
vedoucí odboru řízení projektů a investic
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Odbor správy majetku a komunálních služeb
orgán magistrátu pro výkon samosprávy
sídlo: Blahoslavova 3
telefon: 581 268 111
(36)

vedoucí odboru

sekretariát
(1)

oddělení majetkoprávní
(8)

(1)

oddělení dopravy
(6)

oddělení správy ostatního
majetku a komunálních
(11)
služeb
(7)

oddělení bytové správy
(13)

Oddělení majetkoprávní

V roce 2021 vedlo oddělení 1 soudní spor – Ovocná
stezka Pastviska. Dne 05.02.2019 bylo na Okresní
soud v Přerově (OS) podáno 5 žalob (žalobce zastupuje právní zástupce JUDr. Marek Pour) na odstranění
stromů z hranic pozemků p. č. 5466/217 a 5466/219
oba v k. ú. Přerov (dále jen pozemky) hospodařících
subjektů. Žaloby jsou u OS vedeny pod jednou spisovou značkou. Dne 31.01.2020 byl OS vyhlášen
rozsudek, na základě kterého má město povinnost
odstranit konkrétních 13 stromů a uhradit ve 2 případech žaloby náklady řízení v plné výši, u jedné
žaloby v rozsahu 1/3 a ve 2 případech nemá žádný
z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, přičemž
celková výše nákladů řízení činí 56 085,20 Kč. Rada
města Přerova rozhodla o podání odvolání ke Kraj-

spravovalo služby a práce nevýrobní povahy, různé
finanční výlohy, tj. platby za vyhotovení geometrických plánů a znaleckých posudků při prodeji pozemků, za zveřejnění inzerátů v tisku na výběrová řízení,
platby nájemného za užívání pozemků statutárním
městem, dále úhrady za výkupy pozemků, případně
budov do majetku statutárního města Přerova, správní poplatky. V roce 2021 zpracovalo:
� 333 návrhů pro schůze Rady města Přerova,
� 113 návrhů do Zastupitelstva města Přerova,
� 284 předloh pro jednání Komise pro majetkové
záležitosti,
� 295 majetkoprávních smluv.
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skému soudu v Ostravě, pobočce v Olomouci (KS),
současně schválila a udělila plnou moc advokátní
kanceláři Holubová advokáti, s. r. o., k zastupování
v odvolacím řízení a schválila uzavření trojstranné
příkazní smlouvy o poskytnutí právní pomoci, v níž
se spolek Pro Přerov, z. s., zavázal hradit výdaje
vzniklé v souvislosti s odvolacím řízením.
Dne 06.04.2021 u KS proběhlo jednání o odvolání,
na základě kterého soud 2. stupně svým usnesením
č. j. 75 Co 125/2020-122 rozhodl, že rozsudek OS se
ruší a věc se vrací OS k dalšímu řízení. Jednání bylo
nařízeno na 15.06.2021, vzhledem k tomu, že obě
strany sporu budou předkládat další důkazy ve věci,
bylo OS odročeno na neurčito. Dne 24.11.2021 proběhlo na výzvu OS místní šetření přímo na „Ovocné
stezce“, a to za účasti právní zástupkyně města z AK
Holubová advokáti, s. r. o. a rovněž právního zástupce žalobců, v rámci kterého došlo k ohledání pozemků průchodem po nich. OS si pořídil fotodokumentaci stavu pozemků a provedl měření vzdáleností
mezi stromy vysázenými na pozemcích a vzdáleností (šířky) mezi okem patrnými hranicemi pozemků. Právní zástupce žalobců zkonstatoval, že na
stezce se objevily nově vysazené stromy.
Dne 10.12.2021 proběhlo jednání u OS, kdy byly
prováděny důkazy k poškozování dřevin a k souhlasům s výsadbou dřevin na stezce. Právní zástupce
žalobců původně hodlal rozšířit petit žaloby o zákaz
budoucí výsadby dřevin na stezce, nicméně v rámci
jednání nastínil, že tato záležitost bude předmětem
nové žaloby. Po provedení dokazování soud jednání
odročil na 21.01.2022 za účelem podání závěrečných
návrhů ve věci.

Rozpočtovány byly platby za uskutečněná výběrová
řízení (VŘ) na prodej nemovitostí a na nájem prostor
sloužících k podnikání. V 1. pololetí bylo vyhlášeno
12 VŘ, z toho 6 jich bylo zrušeno a poplatek vrácen.
Ve 2. pololetí pak byla vyhlášena VŘ na převod
bytových jednotek a 5 garáží na ul. Dvořákova.
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Šlo o příjmy za zřízení služebnosti na pozemcích ve
vlastnictví města, plnění položky je odvislé od počtu
uzavřených smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti, kdy oprávněný z věcného břemene hradí
městu částku za jeho zřízení dle uzavřené smlouvy.
Příjmy z pronájmu pozemků
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

2 304 500,00 Kč
2 304 500,00 Kč
4 273 637,52 Kč
185,4

Jsou zde zahrnuty příjmy za pronájmy pozemků:
� pod autobusovým nádražím od společnosti
ARRIVA MORAVA, a. s.
652 409,40 Kč
� k zahrádkářským účelům, pozemků pod garážemi, pozemků užívaných pro umístění prodejních
stánků a pro reklamní účely
2 957 362,80 Kč
� pro sportovní zařízení ve vlastnictví města od
společnosti Sportoviště Přerov, s. r. o.
663 865,32 Kč

Příjmová část rozpočtu
Správní poplatky
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

1 500 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč
1 514 702,54 Kč
101,0

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí
a jejich částí

500,00 Kč
500,00 Kč
690,00 Kč
138,0

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Jednalo se o příjmy za ověřování podpisů na smlouvách vyhotovených oddělením.

0,00 Kč
68 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Byla zde rozpočtována úhrada za bezesmluvní užívání nemovitých věcí – částí budov ve vlastnictví
města pro účely umístění zařízení fotovoltaické
elektrárny za společností Teplo Přerov, a. s. Úhrada
byla vypořádána započtením za dluh města spočívající v náhradě škody společnosti za demontáž FVE
panelů při opravě střechy zimního stadionu.
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí
a jejich částí (parkovací karty)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

10 000,00 Kč
63 200,00 Kč
96 800,00 Kč
153,2

30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
36 800,00 Kč
122,7

Jednalo se o příjmy za pronájem formou parkovacích
karet v Galerii Přerov.
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Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku

0,00 Kč
80 000,00 Kč
193 498,10 Kč
-

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Jsou zde zahrnuty přijaté náhrady za znalecké posudky, geometrické plány a jiné, jde o přefakturace
skutečně vynaložených nákladů. Plnění položky je
odvislé od počtu uzavřených kupních smluv.

Šlo o příjmy za převody práv a povinností vyplývajících z územního rozhodnutí a části projektové dokumentace (PD) v rámci stavby „Propojení komunikace Kopaniny – Lipnická přes výstaviště Přerov“
na základě smlouvy uzavřené mezi městem a společností NORSOL, s. r. o. a EMOS property s. r. o.

Příjmy z prodeje pozemků
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

20 116 500,00 Kč
9 678 200,00 Kč
14 191 458,40 Kč
146,6

Výdajová část rozpočtu
Silnice

Jednalo se o příjmy z prodeje pozemků nebo jejich
částí za účelem výstavby rodinných domů (RD), garáží, provozních staveb firem, rozšíření vlastnických
parcel žadatelů, dořešení majetkoprávních vztahů
k již užívaným pozemkům žadateli nebo zastavěnými
stavbami v jejich vlastnictví. Veškeré prodeje byly
řešeny a předkládány k rozhodnutí orgánům města
průběžně, na základě došlých žádostí. Prodány byly
například pozemky p. č.:
� 2294/2, 6 v k. ú. Přerov (DA Trávník, s. r. o.)
4 292 039,00 Kč
� 678, 680 v k. ú. Čekyně
1 714 600,00 Kč
� 6698/3, 6704/11, 6705/3 v k. ú. Přerov (KOVET,
spol. s r. o.)
1 459 900,00 Kč
� 2579/8 v k. ú. Přerov (Grác REALITY)
703 600,00 Kč
� 221 v k. ú. Přerov
356 545,00 Kč
� 217 v k. ú. Přerov
344 874,00 Kč
� 1205/1 v k. ú. Žeravice
135 000,00 Kč

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
375 000,00 Kč
300 003,00 Kč
80,0

Na základě Dohody o užívání pozemků uzavřené
mezi městem a společnostmi EMOS property, s. r. o.
a NORSOL, s. r. o., za účelem zřízení dočasné objízdné trasy v období od 07.07.2021 do 30.11.2021
bylo možné užívat komunikaci v areálu Výstaviště
jako objízdnou trasu pro veřejnost po dobu uzavírky
mostu ev. č. 04724-2 na krajské silnici III/04724 v ul.
Osmek, Přerov, jejímž investorem byl Olomoucký
kraj. Tato oprava si vyžádala úplnou uzavírku mostu,
čímž byl znemožněn průjezd na ulici Velká Dlážka
a Za Mlýnem. Z důvodu dřívějšího dokončení stavby
oproti původnímu předpokladu bylo ukončeno dříve
i užívání pozemků.
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

0,00 Kč
1 761 700,00 Kč
1 761 663,20 Kč
100,0

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

12 821 600,00 Kč
21 875 900,00 Kč
21 875 832,00 Kč
100,0

0,00 Kč
68 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Jednalo se o náhradu škody společnosti Teplo Přerov,
a. s., za demontáž FVE panelů při opravě střechy
zimního stadionu. Tento dluh města byl započten
oproti pohledávce společnosti Teplo Přerov, a. s., za
bezesmluvní užívání nemovitých věcí – částí budov
ve vlastnictví města pro účely umístění zařízení fotovoltaické elektrárny.

Jednalo se o příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
nebo jejich částí, jako např. bývalé úřadovny, nebytové prostory, budovy neužívané, které má město
odprodat. Prodeje jsou řešeny na základě rozhodnutí
orgánů města odprodat žadateli, příp. vyhlásit VŘ.
Realizován byl prodej bytových jednotek:
� č. 457/1 v domě Šrobárova 9
923 111,00 Kč
� č. 457/12 v domě Šrobárova 9 1 513 111,00 Kč
� č. 1032/2 v domě Trávník 20
1 023 111,00 Kč
� č. 1378/14 v domě Trávník 4
1 903 800,00 Kč
a nemovitostí:
� budovy č. p. 117, Chemoprojekt, Trávník 30 (DA
Trávník s. r. o.)
11 654 118,00 Kč
� budovy č. p. 882, Jateční 26
2 693 455,00 Kč
� budovy č. p. 1746, Jateční 22 (Skalákova 9, s. r. o.)
2 165 126,00 Kč

Komunální služby a územní rozvoj j. n.
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

730 000,00 Kč
3 042 200,00 Kč
1 464 633,47 Kč
48,1

Finanční prostředky byly čerpány na jednorázové
úhrady vlastníkům pozemků, kteří zřizují služebnost
práva přístupu a příjezdu pro město za účelem údržby
a opravy zařízení v majetku města. Dále bylo hrazeno
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ve vlastnictví společnosti SIBOM, s. r. o., byl vlastník
pozemku osloven s nabídkou na jeho odkoupení do
vlastnictví města. Výkupem pozemku došlo k majetkovému dořešení vlastnictví stavby a pozemku.

nájemné např. společnosti SOC Mlýn na pozemky
pod stavbou parkoviště na ul. Brabansko a Bezručova
a s. p. Lesy ČR za pozemky pod skládkou TKO Žeravice II.
Hrazeny byly rovněž znalecké posudky, geometrické
plány a zveřejňování inzerce ve výši 839 134,53 Kč,
kdy se čerpání odvíjí od počtu žádostí, které 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. Finanční prostředky
byly čerpány i na výkup pozemků p. č. 5276/10, 11
v k. ú. Přerov Státnímu pozemkovému úřadu a také za
zřízení věcných břemen.

Oddělení správy ostatního majetku
a komunálních služeb
zajišťovalo správu a údržbu zařízení a objektů v majetku města. Správa byla zajišťována prostřednictvím
správců na základě uzavřených smluv především
s Technickými službami města Přerova, s. r. o.
(TSMP), 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 částech,
veřejné studny, svodnice aj.), údržba veřejné zeleně
(kácení stromů, ořezy stromů, keřů, alejí, výsadba
dřevin aj.), dětská hřiště (opravy herních prvků, likvidace starých nebezpečných hřišť) včetně doplnění
o nové herní prvky, městský mobiliář (opravy a instalace nových laviček, odpadkových košů), oprava veřejného osvětlení (výměna poškozených sloupů při
haváriích), likvidace černých skládek, deratizace
a odstranění následků vandalismu. Byl prováděn také
odchyt holubů, 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), vyhotoveno a podáno bylo daňové přiznání
k dani z nemovitých věcí na rok 2021 a zajištěna
úhrada stanovené daně. V rámci správy majetku byly
dále hrazeny výdaje na údržbu kanalizací, veřejných
rozhlasů, vodné, stočné, elektrickou energii, rozšíření
veřejného osvětlení (VO), nákup odpadových nádob,
údržbu veřejné zeleně a VO.

Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 530)
Převod pozemků u okružní křižovatky Dluhonská
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
1 906 800,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Plánováno bylo dořešení majetkoprávního vztahu,
výkup pozemků p. č. 3401/20, 21, 22, p. č. 3412/18, 22,
p. č. 599 v k. ú. Přerov z vlastnictví MJM Litovel do
majetku města pro realizaci stavby „Okružní křižovatka Dluhonská“. Stavba bude zahájena v roce 2022.
Převod pozemků p. č. 509/10, 509/9, 509/3, 510/10
v k. ú. Předmostí a části p. č. 6750/1, 6750/63
v k. ú. Přerov
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
1 362 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Jednalo se o majetkoprávní vypořádání pozemků ve
vlastnictví EMOS property, s. r. o., v rámci realizace
investiční akce „Stezka pro chodce a cyklisty podél
silnice I/47“. Smlouva o budoucí kupní smlouvě byla
uzavřena dne 09.11.2021 s tím, že kupní smlouva
bude uzavřena po vyhotovení geometrického plánu
na rozdělení pozemků a po splnění podmínky realizace a dokončení stavby.

Příjmová část rozpočtu
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (těžba
dřeva)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Výkup pozemku p. č. 523/4 v k. ú. Lýsky
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
987 000,00 Kč
987 000,00 Kč
100,0

1 500 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč
1 997 495,95 Kč
133,2

Jednalo se o příjmy z těžby dřeva.
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné
v MČ)

Na pozemku p. č. 523/4 v k. ú. Lýsky vybudovalo
město stavbu „Točna MAD Přerov IX-Lýsky“, jejíž
užívání bylo povoleno kolaudačním souhlasem dne
16.05.2019. Jednalo se o stavbu nové zpevněné plochy točny městské autobusové dopravy, která navazuje na stávající účelovou komunikaci napojenou na
silnici I/47. Vzhledem k situování stavby na pozemku

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

400 000,00 Kč
400 000,00 Kč
421 618,00 Kč
105,4

Jednalo se o příjmy za stočné v MČ (Lýsky, Penčice,
Čekyně) odváděné firmou VaK Přerov.

– 63 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2021
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hrobová
místa)

Jednalo se o příjmy za pronájem technologické části
kompostárny.

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Přijaté neinvestiční dary

2 420 000,00 Kč
2 420 000,00 Kč
1 619 591,50 Kč
66,9

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Plnění těchto příjmů bylo ovlivněno nezajištěním
plateb jednotlivých nájemců hrobových míst.

Šlo o neinvestiční dar na základě darovací smlouvy
uzavřené se společností Rekreační klub Taičičuanu
Jeřáb, z. s., na zlepšení zeleně ve městě. Za uvedený
dar byla vysázena zeleň na městských pozemcích.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

0,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
100,0

87 100,00 Kč
87 100,00 Kč
87 120,00 Kč
100,0

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.
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich
částí
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

25 300,00 Kč
25 300,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Rozpočtovány byly příjmy z pronájmu samostatné
kanalizace v Dluhonicích, vložené dne 11.12.2019 do
společnosti VaK Přerov.
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich
částí (TSMP, s. r. o.)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (recyklace odpadů)

3 855 000,00 Kč
3 855 000,00 Kč
3 778 355,50 Kč
98,0

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Jednalo se o příjmy od TSMP za pronájem objektů,
např. zahradnictví Michalov, kanceláře správy hřbitova, skládky Žeravice, honitby Svrčov. Příjmy nebyly naplněny z důvodu dobropisu vystaveného na
konci roku, kdy TSMP nemohly vybírat poplatky za
parkování v Kratochvílově ulici.

5 000 000,00 Kč
5 000 000,00 Kč
7 511 658,00 Kč
150,2

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

Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich
částí (kompostárna)

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

170 000,00 Kč
170 000,00 Kč
169 968,00 Kč
100,0

Jednalo se zejména o příjmy za:
� ztížené podmínky lesního hospodářství v přírodní
rezervaci Žebračka
3 232 288,00 Kč
� sběr a svoz nebezpečného odpadu, ovlivněný výší
odměn za zpětný odběr elektrozařízení, na základě
smluv se spol. EKOLAMP, s. r. o., ASEKOL,
s. r. o. a ELEKTROWIN, a. s.
262 944,30 Kč

Šlo o příjmy za pronájem stavební části kompostárny.
Příjmy z pronájmu movitých věcí (kompostárna)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

270 000,00 Kč
3 502 290,00 Kč
3 495 810,30 Kč
99,8

73 500,00 Kč
73 500,00 Kč
73 524,00 Kč
100,0
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Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
s kaly (rezerva na obnovu)

Výdajová část rozpočtu
Pěstební činnost
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

10 000,00 Kč
12 000,00 Kč
8 970,00 Kč
74,8

Dle Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
v majetku města je vlastník vodovodu nebo kanalizace povinen vytvářet rezervu finančních prostředků
na obnovu vodohospodářské infrastruktury a evidovat její použití pro tyto účely.

Jednalo se o úhradu správního poplatku Sdružení
vlastníků obecních lesů a poplatku za certifikaci lesů.
Podpora ostatních produkčních činností
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
1 374 200,00 Kč
856 462,20 Kč
62,3

Úpravy drobných vodních toků
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Finanční prostředky byly čerpány na strojní přípravu
půdy (667 920,00 Kč) a vypracování hospodářského
plánu s platností 2021 – 2030 na LHC Přerov 2
(188 542,20 Kč).

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního
kulturního, národního a historického povědomí
(kaple, sochy, čestné hroby aj.)

200 000,00 Kč
198 000,00 Kč
197 956,00 Kč
100,0

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Hrazena byla oprava lesní cesty Beková v k. ú. obce
Veselíčko, která je v majetku města.

585 000,00 Kč
664 200,00 Kč
145 531,70 Kč
21,9

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:
� renovaci povrchu sochy „Lidské vztahy“ na krytém bazéně
25 531,00 Kč
� impregnaci povrchu kašny na nám. T. G. Masaryka
15 000,00 Kč
� sanaci základu hradební bašty, ul. Spálenec
44 065,65 Kč
� očištění a obnovu písma pomníku Jana Gayera
13 600,00 Kč

Pitná voda
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
44 200,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Finanční zdroje byly vyčleněny pro MČ Dluhonice.

Celospolečenské funkce lesů
Rozpočet původní
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

1 020 000,00 Kč
3 661 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

0,00 Kč
173 100,00 Kč
173 005,80 Kč
99,9

Finanční prostředky byly čerpány na pořízení nového
čerpadla a systému ovládání – šachta Mádrův podjezd (92 661,80 Kč) a instalaci nového čerpadla
studny v areálu hřiště Předmostí ( 80 344,00 Kč).

Rozhlas a televize (veřejné rozhlasy)

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

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Hrazeny byly zejména opravy veřejných rozhlasů
v MČ Penčice, Dluhonice, Henčlov, Žeravice a Čekyně.

377 000,00 Kč
377 000,00 Kč
337 349,02 Kč
89,5

50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
42 521,99 Kč
85,0

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:
� provoz kanalizací v MČ Čekyně, Lýsky, Penčice
(VaK Přerov)
138 206,00 Kč
� přípravu podkladů, zajištění výběru stočného
(VaK Přerov)
92 228,62 Kč
� odběry a rozbory odpadních vod 46 293,00 Kč
� opravu potrubí závlahy hřiště v Předmostí
24 239,00 Kč
� zpracování podkladů pro prodloužení provozu
kanalizace Lýsky
11 500,00 Kč

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

230 000,00 Kč
230 000,00 Kč
148 153,12 Kč
64,4

Finanční prostředky byly použity na úhradu roční
licence dle smlouvy o poskytování služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas (111 199,00 Kč)
a komunikační služby (36 952,00 Kč).
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TSMP zajišťovaly na základě „Smlouvy o vykonávání sjednaných činností pro veřejnou zakázku na
provedení komunálních služeb pro statutární město
Přerov“ a dále na základě vertikální spolupráce inhaus provedení komunálních služeb a správu, údržbu,
provozování a opravy zařízení, objektů a dalšího vyčleněného majetku města. Předmětem těchto činností
byly veřejné plochy včetně mobiliáře, veřejná zeleň,
DH, zimní údržba komunikací, VO, blokové čištění
komunikací ve městě i MČ, sběr psích exkrementů,
systém nakládání s komunálním a nebezpečným odpadem, park Michalov, Laguna a skatepark, veřejná
pohřebiště města (Přerov, Předmostí, Lověšice, Henčlov, Dluhonice, Čekyně, Penčice), polesí Svrčov
a NPR Žebračka, útulek pro zvířata a vodárenská
zařízení. Požadavky nad rámec smlouvy byly řešeny
na základě samostatných objednávek a smlouvy o dílo. Úkoly v oblasti komunálních služeb byly pracovníky TSMP 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 odstraňování nedostatků zjištěných zaměstnanci odboru či občany byly řešeny operativně.

Využití volného času dětí a mládeže
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

907 000,00 Kč
1 575 500,00 Kč
1 312 700,54 Kč
83,3

Finanční prostředky byly čerpány např. na:
� nákup herních prvků (HP) na dětská hřiště (DH)
dle smlouvy
450 413,60 Kč
� opravy HP a mobiliáře
289 977,00 Kč
� dodávku a instalaci HP Želatovská 118 455,80 Kč
� likvidaci prvků DH
125 537,00 Kč
� výměnu písku v pískovištích
107 999,80 Kč
� zpracování studií na obnovu hřiští Újezdec a Lověšice
96 800,00 Kč
� hlavní roční kontrolu DH (revize) 44 165,00 Kč

Veřejné osvětlení
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:
� platby záloh na elektrickou energii na VO
8 619 975,56 Kč
� vyhotovení pasportu VO v MČ Předmostí, Popovice a Lýsky
230 002,85 Kč
� oprava zemních kabelů VO v ul. Gen Štefánika
130 193,00 Kč
� oprava VO u kostela v Penčicích 99 559,50 Kč

Bytové hospodářství (náklady spojené s prodejem
domovního majetku)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

80 000,00 Kč
80 000,00 Kč
75 546,00 Kč
94,4

Uvedená částka byla čerpána na úhradu daně z nemovitých věcí dle platebního výměru finančního úřadu.

Sběr a svoz komunálních odpadů
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Komunální služby a územní rozvoj j. n.
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

1 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
677 837,73 Kč
67,8

110 000,00 Kč
180 000,00 Kč
39 979,00 Kč
22,2

Finanční prostředky byly čerpány na nákup odpadových nádob na bioodpad.

Částka 413 769,65 Kč byla čerpána na úhradu záloh
a vyúčtování za elektrickou energii (nasvětlení Městského domu, Mádrova podjezdu a podjezdu Kojetínská), částka 264 068,08 Kč pak na úhradu poplatků
za srážkové vody (kašny – vodné a stočné).

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
(EKO-KOM)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Komunální služby
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

10 076 000,00 Kč
11 063 000,00 Kč
9 675 525,80 Kč
87,5

133 438 000,00 Kč
139 338 000,00 Kč
139 337 996,00 Kč
100,0

5 000 000,00 Kč
4 000 000,00 Kč
457 086,00 Kč
11,4

Hrazena byla např. výstavba manipulačních ploch
pro kontejnery (298 220,00 Kč), nákup tašek na třídění odpadu pro občany (123 057,00 Kč) a nákup
odpadových nádob na separaci (33 244,00 Kč).
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� obnova Horního náměstí, Přerov 90 750,00 Kč
� rekonstrukce VO ul. Za Školou, U Pomníku, Na
Vrbovích Záhumení, včetně bezdrátového veřejného rozhlasu, Kozlovice
49 997,20 Kč
� přeložka VO ul. Pod Lapačem, Žeravice
26 995,10 Kč

Ostatní nakládání s odpady (černé skládky aj.)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

70 000,00 Kč
220 000,00 Kč
219 999,78 Kč
100,0

Finanční prostředky byly čerpány na odstraňování
nepovolených skládek na území města.

Akce 300 – 500 tis. Kč (ORJ 520)

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úpravy veřejných prostranství aj.)

Oprava povrchu dětského hřiště na ul. Dr. Skaláka

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

5 680 600,00 Kč
7 064 200,00 Kč
5 752 575,17 Kč
81,4

0,00 Kč
500 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:
� ořezy dřevin
795 645,00 Kč
� frézování pařezů
342 999,85 Kč
� odchyt holubů
217 800,00 Kč
� sečení nepředaných ploch
181 901,00 Kč
� deratizace veřejných ploch
108 017,00 Kč
� opravy laviček
45 732,00 Kč
� správu a údržbu naučných stezek 33 186,00 Kč
Dále byla čerpána částka 3 150 000 Kč na správu
a údržbu veřejné zeleně dle smlouvy o dílo uzavřené
s firmou Konvička, s. r. o., která zajišťovala celoročně
činnosti na úseku správy a údržby veřejné zeleně na
části města. Jednalo se zejména o kosení travnatých
ploch, sběr listí, ořez živých plotů, keřů, výsadby letniček aj. Další požadavky na údržbu zeleně, např.
kácení dřevin, náhradní výsadby, údržbu DH, likvidace DH, byly zajišťovány na základě objednávek,
případně VŘ. Práce byly provedeny ve sjednaných
termínech a dobré kvalitě. Firma spolehlivě reagovala
i v případě havárií (pád stromu, poškození DH, nepovolené skládky) jak z vlastní iniciativy, tak z podnětu
správce majetku či občanské veřejnosti.

Akce nebyla realizována z důvodu nedostatečného
času na přípravu podkladů pro výběrové řízení na
zhotovitele. Oprava proběhne v roce 2022.

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (rezerva na
obnovu zeleně)

Hrazeny byly výdaje za zimní a jarní zalesňování
a strojní přípravu půdy. Bylo vysazeno 120 000 ks
sazenic na vykácených plochách na celém území
LHC Přerov 2, strojní příprava půdy pro výsadbu
lesních sazenic se uskutečnila na 10 ha.

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 520)
Zalesňování
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Finanční prostředky byly čerpány na strojní přípravu
půdy a vytýčení lesních pozemků v terénu.
LHC Přerov 2 – první sadba do nepřipravené půdy – jamková, vylepšování, strojní příprava půdy
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
1 292 900,00 Kč
0,00 Kč
0,0

0,00 Kč
1 469 600,00 Kč
1 440 145,00 Kč
98,0

Opevnění levého břehu na p. č. 633 v k. ú. Žeravice
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Jednalo se o vytvoření rezervy na obnovu zeleně
v majetku statutárního města Přerova.
Projektové dokumentace (správa majetku)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

3 025 000,00 Kč
2 930 500,00 Kč
430 760,00 Kč
14,7

0,00 Kč
935 700,00 Kč
935 699,03 Kč
100,0

Finanční prostředky byly čerpány na opevnění levého
břehu občasné vodoteče v délce cca 110 m na pozemku p. č. 633 v k. ú. Žeravice. Občasná vodoteč
odvádí srážkové vody z výše ležících lokalit. Za
přívalových dešťů docházelo k opětovnému zaplavení a vytopení níže položených pozemků – zahrad
a nemovitostí v ul. Pod Lesem. Opevněním levého
břehu se zabránilo vybřežování a voda se udrží
v korytě dočasné vodoteče.

0,00 Kč
879 800,00 Kč
286 322,30 Kč
32,5

Finanční prostředky byly čerpány na zpracování PD
k níže uvedených akcím:
� Rekonstrukce VO ul. Zakladatelů, Hliník, Nová
a Martinská, Henčlov
118 580,00 Kč
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Financována byla realizace náhradních výsadeb v jarním a podzimním období.

Rekonstrukce VO ul. Prostějovská
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

992 200,00 Kč
636 600,00 Kč
466 676,40 Kč
73,3

Úprava veřejného prostranství ul. Komenského
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Jednalo se o rekonstrukci VO v ul. Prostějovská.
Bylo nainstalováno 5 ks nových ocelových stožárů
a 5 ks LED osvětlení. Trasa nového zemního kabelového vedení měří 260 m.

786 500,00 Kč
786 500,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Realizace akce proběhne v roce 2022.

Rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu, Žeravice

Inventarizace stromů na území města

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
67 700,00 Kč
67 693,00 Kč
100,0

Finanční prostředky byly čerpány na zhotovení Pasportu dřevin na území města. Zbývající finanční
zdroje budou v roce 2022 využity pro další etapy.

Akce byla realizována již v roce 2020, v roce 2021
bylo VO rozšířeno o 1 svítidlo v ul. Náves.
Aktualizace pasportu veřejného osvětlení
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Oddělení bytové správy

0,00 Kč
1 930 600,00 Kč
1 438 066,85 Kč
74,5

zajišťovalo správu a provoz majetku města. Jednalo
se především o provádění údržby a oprav nemovitostí
– kapliček, úřadoven, hasičských zbrojnic, kulturních
domů a dalších nemovitostí. Dále byly zajišťovány
činnosti spojené s provozem a správou domovního
majetku ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví města.
Jednalo se především o provádění údržby, oprav
a správu bytového a nebytového majetku. Z provozních výdajů to byla především úhrada výdajů za
energie.
Oddělení se spolupodílelo na správě polyfunkčního
domu na nábř. PFB s 31 bytovými jednotkami, který
je ve spoluvlastnictví města a Bytového družstva
Přerov a dalších cca 40 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
byla s uživatelkou sjednána podnájemní smlouva.

Finanční prostředky byly čerpány na aktualizace pasportu VO v lokalitě Přerov I – Město (1 208 064 Kč)
a vyhotovení pasportu VO v MČ Předmostí, Lýsky
a Popovice (230 002,85 Kč). Další etapa bude probíhat v roce 2022.
Rekonstrukce veřejného osvětlení, ul. Generála
Rakovčíka
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
584 100,00 Kč
584 062,34 Kč
100,0

Hrazena byla rekonstrukce VO v ul. Gen. Rakovčíka.
V ulici bylo naistalováno 10 ks nových ocelových
stožárů a 10 ks LED osvětlení. Trasa nového zemního kabelového vedení měří 280 m.
Modernizace systému sběru odpadů v Přerově
(EKO-KOM)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
20 272 080,00 Kč
11 287 978,68 Kč
55,7

Hrazen byl nákup velkokapacitních odpadových nádob, další etapa nákupu bude probíhat v roce 2022.
Náhradní výsadby včetně následné péče
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
2 100 000,00 Kč
834 900,00 Kč
39,8

1 875 500,00 Kč
2 643 500,00 Kč
1 928 606,82 Kč
73,0
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Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (zámek)

SPRAVOVANÝ MAJETEK K 31.12.2021:
� bytové jednotky celkem
1 401
z toho dle kategorií bytů:
- dostupné
309
- sociální
141
607
- volné v prodaných domech a ostatní
- zvláštního určení
344
� nebytové prostory
70
� uzavřené nájemní smlouvy na vitríny
2

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Šlo o příjmy z nájemních smluv uzavřených na pronájem zámku. Od května do srpna bylo nájemné
sníženo o 428 040 Kč dle dodatku smlouvy.

Příjmová část rozpočtu

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (energie
v galerii)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

65 000,00 Kč
65 000,00 Kč
56 866,56 Kč
87,5

48 500,00 Kč
48 500,00 Kč
20 740,00 Kč
42,8

Položka zahrnuje jednorázové příjmy za krátkodobé
pronájmy kulturních domů (KD) a úřadoven.

Šlo o příjmy za vytápění Galerie města Přerova a přefakturaci vodného, stočného a srážkové vody za
objekt TGM 8. Tyto jde stěží předem odhadnout,
jsou odvislé od spotřeby energií.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (Sportoviště Přerov, s. r. o.)

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

1 284 100,00 Kč
1 284 100,00 Kč
856 081,00 Kč
66,7

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
430 796,53 Kč
143,6

4 747 000,00 Kč
4 747 000,00 Kč
4 747 024,80 Kč
100,0

Jednalo se o příjmy z nájemních smluv uzavřených
na pronájem nebytových prostor v majetku města
(plavecký areál, koupaliště Penčice, zimní stadion
a sportovní hala).

Položka zahrnuje přeúčtování energií od jednotlivých
nájemců za užívání nebytových prostor města (školská zařízení).
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (autobusové nádraží)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

2 084 600,00 Kč
2 084 600,00 Kč
2 326 236,20 Kč
111,6

Jednalo se o příjmy z nájemní smlouvy uzavřené na
pronájem nebytových prostor v majetku města (autobusové nádraží). Vyšší plnění je způsobeno úhradou
faktury z roku 2020 ve výši 173 741,59 Kč, která byla
na základě upomínky zaplacena v lednu 2021 a také
navýšením o míru inflace.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (byty)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (kina aj.)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

8 700,00 Kč
8 700,00 Kč
8 712,00 Kč
100,1

31 000 000,00 Kč
31 000 000,00 Kč
31 186 824,72 Kč
100,6

Je zde zahrnuto vybrané nájemné z bytů a příjmy,
které vznikly započtením přeplatků z vyúčtování služeb za rok 2020 na úhradu dluhů na nájemném z minulých období. Dne 27.01.2021 Rada města Přerova
schválila zvýšení nájemného u bytů vlastněných či
spoluvlastněných městem, kde nájemní smlouva obsahuje inflační doložku, o roční míru inflace vyjádře-

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 – kino
Hvězda).
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nou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý rok, vyhlášenou Českým
statistickým úřadem za rok 2020, tedy o 3,2 %, a to
s účinností od 01.05.2021. V těchto bytech činilo od
uvedeného data nájemné u standardních bytů 55,43
Kč/m2 a u bytů se sníženou kvalitou 49,88 Kč/m².
U bytů obsazovaných formou VŘ byla vyvolávací
cena vždy stanovena v minimální výši 60 Kč/m2.

Příjmy z pronájmu movitých věcí (Sportoviště
Přerov, s. r. o.)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Položka zahrnuje příjmy za pronájem movitých věcí
v majetku města (plavecký areál Přerov, koupaliště
Penčice, zimní stadion a sportovní hala).

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (nebytové prostory)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Příjmy z pronájmu movitých věcí

2 270 000,00 Kč
2 270 000,00 Kč
2 181 291,72 Kč
96,1

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Jednalo se o vybrané nájemné z nebytových prostor
a o příjmy, kdy byly započteny přeplatky z vyúčtování služeb za rok 2020 na úhradu dluhů na nájemném z minulých období.

Přijaté pojistné náhrady
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

3 703 500,00 Kč
3 703 500,00 Kč
3 956 498,20 Kč
106,8

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (DPS)
5 000 000,00 Kč
5 000 000,00 Kč
4 156 949,00 Kč
83,1

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Příjmy tvoří vybrané nájemné z bytů v domech s pečovatelskou službou (DPS) a rovněž příjmy z přeplatků z vyúčtování služeb za rok 2020 započtených
na úhradu dluhů na nájemném z minulých let. U bytů
v DPS závisí plnění příjmů na množství uzavřených
nových nájemních smluv k bytům dosud pronajatým
za původní nájemné (19-20 Kč/m2). Nájemné v případě nové nájemní smlouvy činilo 39,68 Kč/m2.
V roce 2021 byl větší počet volných bytů a častější
ukončování nájmů.

0,00 Kč
35 900,00 Kč
146 986,57 Kč
-

Jednalo se o příjmy spojené s přefakturací vyúčtování
energií a služeb v objektech města.
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (zálohy
na služby spojené s bydlením a nájmem)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Příjmy z pronájmu movitých věcí (autobusové
nádraží)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

200 000,00 Kč
287 900,00 Kč
317 582,00 Kč
110,3

Jednalo se o příjmy ze škodních událostí. V roce 2021
jich bylo řešeno 29, nejvíce se týkaly poškození majetku města způsobených dopravními nehodami (dopravní značení, obrubníky). Dále bylo řešeno poškození kamerového systému úderem blesku, záplava
komunikací při prudkých deštích nebo poškození
notebooku.

Jsou zde zahrnuty příjmy z nájemních smluv na pronájem nebytových prostor v majetku města a pronájem plynárenských zařízení.

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

27 200,00 Kč
27 200,00 Kč
24 152,12 Kč
88,8

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.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

1 583 100,00 Kč
1 583 100,00 Kč
1 583 056,32 Kč
100,0

23 100 000,00 Kč
23 100 000,00 Kč
24 533 235,86 Kč
106,2

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 jsou rozúčtovávány ročně na jednotlivé
nájemce dle zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění

116 200,00 Kč
116 200,00 Kč
119 883,14 Kč
103,2

Položka zahrnuje příjmy za pronájem movitých věcí
od společnosti ARRIVA MORAVA, a. s.
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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 předpokládaných
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 běžného 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 služeb na dluhy za služby spojené s užíváním prostoru
a přeplatky z vyúčtování služeb týkajících se neprodaných bytů v prodaných domech, kde vyúčtování
služeb prováděl jiný správce. Rovněž jsou zde evidovány přeplatky služeb dodavatelům z roku 2020.

Finanční prostředky byly čerpány zejména u:
ZŠ Želatovská na:
� opravu atiky střechy
361 239,80 Kč
� přetmelení střešních žlabů
21 973,60 Kč
� odstranění uvolněné omítky
66 786,60 Kč
ZŠ Velká Dlážka na:
� opravu kanalizace
268 958,80 Kč
Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování
audiovizuálních archiválií
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Finanční prostředky byly čerpány na dodávku mycího stroje na podlahy (87 111,53 Kč) a pořízení plochého monitoru do předsálí kina (42 871,00 Kč), vše
pro kino Hvězda.
Zachování a obnova kulturních památek (zámek,
TGM 8)

Výdajová část rozpočtu

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Provoz veřejné silniční dopravy
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

100 000,00 Kč
89 200,00 Kč
1 609,30 Kč
1,8

Mateřské školy
35 000,00 Kč
79 000,00 Kč
65 638,87 Kč
83,1

TGM 8 – Městský dům
� zpracování dokumentace pro pasport objektu
60 379,00 Kč
� čerpání vody ze sklepních prostor a úklid
7 840,00 Kč

V MŠ Čekyně byla vybudována kanalizační přípojka
(43 138,92 Kč), dále zde byla realizována oprava
a zajištění jímky (22 499,95 Kč).

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního
kulturního, národního a historického povědomí
(kaple, sochy, čestné hroby aj.)

Základní školy
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

767 100,00 Kč
960 600,00 Kč
561 099,51 Kč
58,4

Zámek
Hrazeny byly zálohy na elektrickou energii, teplo
a srážkovou vodu. Dále byla financována např.:
� renovace bukových parket
68 927,55 Kč
� výměna krytů na radiátory
53 240,00 Kč
� elektrorevize
25 531,00 Kč
22 629,42 Kč
� výmalba chodby
� oprava prasklého kombi WC
5 273,18 Kč
� oprava omítek u vstupu
4 477,00 Kč

Finanční prostředky byly čerpány na úpravu vstupních dveří na autobusovém nádraží. Předpokládaná
výměna informačních zařízení nebyla realizována.

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

130 000,00 Kč
130 000,00 Kč
129 401,03 Kč
99,5

35 000,00 Kč
725 000,00 Kč
722 225,50 Kč
99,6

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

297 000,00 Kč
415 000,00 Kč
85 868,00 Kč
20,7

Mimo záloh na vodné, stočné, plyn a elektrickou
energii byly finanční prostředky čerpány na:
� opravu fasády, kaple Popovice
45 696,00 Kč
� nátěr dveří, kaple Vinary
5 000,00 Kč
� vyčištění okapů a střešní krytiny, kaple Čekyně
4 556,00 Kč
� vyčištění okapů, kaple Kozlovice
2 117,00 Kč
� servis a opravu elektrického pohonu zvonu, kaple
Žeravice
1 143,00 Kč
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Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Denisova 6
� celková oprava domácích telefonů 20 757,04 Kč
� byt č. 6 a 10, výměna el. ohřívače vody
22 912,60 Kč

449 600,00 Kč
1 260 700,00 Kč
498 069,43 Kč
39,5

Denisova 10
� byt č. 2, oprava podlahy
18 191,00 Kč
� byt č. 18, oprava plynoinstalace s výměnou
topidel
40 697,35 Kč

Hrazeny byly zálohy na energie v KD (elektřina,
teplo, plyn), vodné a stočné a revize hromosvodů.
Dále byly hrazeny např. tyto výdaje:

B. Němcové 15
� byt č. 5, výměna plynového kotle 82 435,45 Kč
Gen. Štefánika 4
� byt č. 1
- opravy omítek, malování, nátěry dveří
26 310,00 Kč
- celková oprava elektroinstalace
44 976,48 Kč
- výměna vodoinstalace, obkladů a el. ohřívače
vody
49 882,40 Kč
� byt č. 10
- oprava elektroinstalace vč. revize 42 192,00 Kč
- oprava omítek a malování bytu
12 975,00 Kč
- oprava podlahy, položení dřevotřískových desek
a PVC
46 057,00 Kč
� byt č. 2
- celková oprava koupelny, kuchyně 113 007,05 Kč
- oprava omítek a malování bytu, nátěry dveří
26 800,00 Kč
- celková oprava elektroinstalace
50 129,03 Kč
� byt č. 5, oprava podlahy
39 434,00 Kč
� byt č. 6, oprava plynoinstalace a výměna ohřívače
20 590,75 Kč
vody
Gen. Štefánika 7
� byt č. 23
- oprava elektroinstalace vč. revize 45 942,10 Kč
- oprava podlah, položení dřevotřískových desek
a PVC
49 508,00 Kč
- výměna el. ohřívače vody a plynového topidla
29 780,40 Kč
� byt č. 5
- celková oprava elektroinstalace
47 172,64 Kč
- oprava plynoinstalace, vodoinstalace, výměna el.
ohřívače vody, obklady v kuchyni 41 556,40 Kč
� byt č. 7, výměna plyn. za el. ohřívač vody a plynového topidla
35 666,10 Kč

KD Vinary
� oprava dešťových svodů
19 981,00 Kč
� oprava kuchyňské linky
19 400,00 Kč
� malířské práce
9 560,00 Kč
Dělnický dům Lověšice
� dodávka a montáž kuchyňské linky včetně spotřebičů
164 572,10 Kč
� oprava podlah a elektroinstalace
79 860,00 Kč
� dodávka a montáž barového pultu 71 939,31 Kč
� oprava střešního pláště
11 690,00 Kč
� nákup vertikálních žaluzií
11 509,52 Kč
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

648 400,00 Kč
848 000,00 Kč
367 048,00 Kč
43,3

Finanční prostředky byly použity na tyto výdaje:
Plavecký areál
� výměna písku ve filtrech
193 130,00 Kč
� oprava skluzavky
9 018,00 Kč
Zimní stadion
� demontáž a montáž fotovoltaické elektrárny
164 900,00 Kč
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (Sportoviště
Přerov, s. r. o.)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

22 960 000,00 Kč
22 960 000,00 Kč
22 960 000,00 Kč
100,0

Jednalo se o úhradu příspěvku na základě uzavřené
Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Husova 7
� byt č. 1
- malování včetně úklidu
19 132,00 Kč
- zámečnické práce
13 052,50 Kč
- výměna podokenního topidla
16 491,00 Kč
� byt č. 2, výměna plynového topidla 15 150,10 Kč
� byt č. 6, výměna podoken. topidla 14 891,35 Kč
� byt č. 7, výměna el. ohřívače
14 716,55 Kč
� byt č. 8, výměna podoken. topidla 16 749,75 Kč

Bytové hospodářství
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

30 198 700,00 Kč
36 798 200,00 Kč
33 795 273,36 Kč
91,8

Finanční prostředky byly čerpány například na:
Fr. Rasche 7
� byt č. 1 a 3, výměna podokenních topidel
44 296 85 Kč
� byt č. 10, oprava omítek a obkladů po havárii
vody
14 151,56 Kč

Husova 9
� byt č. 1, výměna podoken. topidla 15 832,05 Kč
� byt č. 6, odstranění závad z revize plynového
zařízení (RPZ)
46 056,35 Kč
Jižní čtvrť II/10
� byt č. 4
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Jižní III/1
� byt č. 4, výměna 2 plynových podokenních topidel vč. rozvodu
37 366,00 Kč
� byt č. 2, montáž elektrického boileru vč. žebříku
do koupelny
25 994,00 Kč
Jižní III/2
� byt č. 5, montáž elektrického boileru vč. žebříku
do koupelny
27 905,00 Kč
Jižní III/3
� byt č. 6, montáž elektrického boileru vč. infrazářiče do koupelny
25 470,00 Kč
� byt č. 1, oprava po zemřelé
45 987,00 Kč
� byt č. 3, výměna 3 plynových topidel vč rozvodu
plynu
55 946,00 Kč
Jižní III/4
� byt č. 5, dodání plyn. topidla vč. rozvodu plynu
27 818,00 Kč
� byt č. 4, výměna 2 plyn. topidel
30 947,00 Kč
� byt č. 2, výměna 3 plyn. topidel
46 154,00 Kč

- malířské a natěračské práce
17 695,00 Kč
- podlahářské práce
71 505,00 Kč
Jižní čtvrť II/13
� malování společných prostor
49 465,00 Kč
� ochranná deratizace bytů
25 410,00 Kč
Jižní čtvrť II/2,
� byt č. 3, malířské, natěračské práce 24 197,00 Kč
� byt č. 5, podlahářské práce
59 832,00 Kč
Jižní čtvrť II/5
� oprava poškozené stříšky nad schodištěm a bezbariérovou plošinou
79 433,38 Kč
� vyklizení sklepních kójí a prostor 14 300,00 Kč
� výměna zvonkového tabla
18 999,54 Kč
Jižní čtvrť II/5, 13
� oprava osvětlení bezbariér. plošin 10 938,00 Kč
Jižní čtvrť II/6
� byt č. 2, odstranění závad z RPZ 15 832,05 Kč
� byt č. 6, odstranění závad z RPZ 16 491,00 Kč
� byt č. 7
- malířské práce, úklid bytu
12 310,00 Kč
- vodařské a topenářské práce
51 004,80 Kč
� byt č. 8, odstranění závad z RPZ 16 785,40 Kč
Jižní čtvrť III/6
� byt č. 2, odstranění závad z RPZ 16 742,85 Kč
� byt č. 5, vložkování komínu, montáž kouřovodu
18 046,95 Kč
� byt č. 6, odstranění závad z RPZ 19 545,40 Kč
Jižní čtvrť III/7
� byt č. 5, odstranění závad z RPZ 16 632,25 Kč
� byt č. 2, výměna plyn. ohřívače za elektrický
22 207,65 Kč
Jižní čtvrť III/10,
� byt č. 1, výměna plyn. ohřívače a topidla za
elektrické
25 344,85 Kč
Jižní čtvrť IV/1
� byt č. 1, výměna podoken. topidla 14 546,35 Kč
� byt č. 2, odstranění závad z RPZ 17 388,00 Kč
� byt č. 3, odstranění závad z RPZ 16 614,05 Kč
Jižní čtvrť IV/2
� byt č. 2, odstranění závad z RPZ 15 832,05 Kč
� byt č. 6, odstranění závad z RPZ 18 239,00 Kč
Jižní čtvrť IV/3
� byt č. 1, odstranění závad z RPZ 30 916,60 Kč
� byt č. 2, odstranění závad z RPZ 30 916,60 Kč
� byt č. 4, odstranění závad z RPZ 17 388,00 Kč
� byt č. 6, výměna plyn. ohřívače za elektrický
15 914,85 Kč
Jižní čtvrť IV/4
� byt č. 5, odstranění závad z RPZ 46 152,95 Kč
� byt č. 6, odstranění závad z RPZ 16 491,00 Kč

Kainarova 12
� byt č. 10, výměna 2 plyn. topidel 28 652,00 Kč
� byt č. 13
- výměna plyn. kotle s ohřevem teplé vody
56 708,00 Kč
45 097,00 Kč
- výměna podlahy v pokoji
Klivarova 2
� byt č. 58, oprava plynového kotle 11 471,25 Kč
Kojetínská 1827
� byt č. 11, oprava - nový nájemce 37 410,00 Kč
Kojetínská 1946
� byt č. 6, oprava po zemřelé
34 490,00 Kč
Kojetínská 5
� čištění vnitřní kanalizace a sklepních prostor
18 400,00 Kč
� byt č.1, výměna podoken. topidel 31 756,10 Kč
Komenského 18
� byt č. 8, oprava elektroinstalace
57 189,82 Kč
Komenského 54
� byt č. 5
- oprava podlah, položení dřevotřískových desek
a PVC
78 080,00 Kč
- opravy omítek a malování bytu
29 000,00 Kč
� byt č. 6
- oprava elektroinstalace vč. revize 78 412,62 Kč
- převložkování komínu
16 100,00 Kč
Kopaniny 14
� byt č. 4, odstranění tapet, nové omítky, malba
99 484,00 Kč
Kozlovská 17
� výměna rozvodnic a jističů (9 bytů) 26 110,47 Kč
� výměna náhradního zdroje výtahu 20 153,75 Kč
� výměna svítidel společných prostor 47 543,07 Kč
� byt č. 8, výroba a montáž bezbariérové kuchyňské linky
41 101,00 Kč
� byt č. 9
- vyklizení a úklid bytu a prostor po zemřelé
42 350,00 Kč

Jižní čtvrť IV/5
� byt č. 2, odstranění závad z RPZ 15 832,05 Kč
� byt č. 5
- odstranění závad z RPZ
16 491,00 Kč
- vložkování komínu, montáž kouřovodu
15 367,45 Kč
� byt č.6, odstranění závad z RPZ
21 054,20 Kč
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-

� MŠ Bajákova, výroba a montáž přístřešku pro
kočárky u MŠ
59 954,00 Kč
� Kouřílkova 2, revize elektro
45 133,00 Kč
� úřadovna Lýsky, oprava oplechování, střechy,
okapů a svodů
28 031,00 Kč
� TGM 5, provedení 2 zástěn z tvárnic YTONG
14 000,00 Kč
� TGM 3, oprava oplechování zdi
13 070,00 Kč
� úřadovna Újezdec, vymalování
9 300,00 Kč
� Sokolská 26, oprava, čištění svodů 9 000,00 Kč
� bývalý podchod 17. listopadu, trafika, výměna
ohřívače
7 112,40 Kč
Předmostí, stará ZŠ
� úklid společných prostor
16 700,00 Kč
� oprava vodoinstalace
5 850,00 Kč
úřadovna Čekyně
� oprava havárie podlahy ve společenské místnosti
135 104,00 Kč
� propojení kanalizační přípojky v místě jímky
v bývalé ZŠ
27 226,00 Kč
� čištění a likvidace odpadu
16 941,00 Kč
� výmalba prostor úřadovny
45 240,00 Kč
� úklid
10 890,00 Kč
úřadovna Henčlov
� revize tlakové nádoby expanzomatu 1 000,00 Kč
� kontrola tlakové nádoby
1 000,00 Kč
� oprava a servis kotelny
11 000,00 Kč
Jasínkova 4
� výměna dveří (Sapa bike)
39 833,20 Kč
� výroba a dodání plastových dveří 39 833,20 Kč
úřadovna Kozlovice
� knihovna
- oprava podkladu podlahy
99 178,00 Kč
- oprava přívodu plynu
6 929,00 Kč
10 886,00 Kč
- oprava, sanace vlhké omítky
� PD na vybourání příčky, linka, napojení na vodovod
15 730,00 Kč
ZŠ Malá Dlážka
� dodávka čerpadla
18 327,87 Kč
� oprava fasády a brány
20 972,93 Kč
� oprava odpadní přípojky WC
1 485,00 Kč
� oprava žákovských WC
95 946,00 Kč
� výměna čerpadla na školním pozemku
18 327,87 Kč
� výměna ohřívače vody
11 985,00 Kč
Palackého 25 – VŠLG
� oprava přívodu vody v budově
13 582,00 Kč
� oprava střechy
2 000,00 Kč
� oprava zatečení
18 554,14 Kč
TGM 16
� údržba a oprava 2 plynových kotlů 7 490,00 Kč
� oprava dveří, vč. zámku a kování
5 000,00 Kč
� oprava prasklého odpadního potrubí 1 566,00 Kč
� oprava el. ohřívače vody ve 2.NP
1 114,41 Kč
� oprava soc. zařízení v přízemí
22 723,00 Kč
� Restaurace U radnice, oprava prasklého WC
a splachovače
3 600,00 Kč

kuchyňská linka, vstupní dveře
47 805,50 Kč
dodání a montáž kuchyňských spotřebičů, oprava
elektroinstalace
28 003,19 Kč
stavební práce
111 508,72 Kč

Kratochvílova 14
� oprava propadlé původní kanalizace vč. šachty
ve dvoře
49 116,50 Kč
� osazení dveří, sanační omítky, difuzní lišty v suterénu
49 401,70 Kč
Kratochvílova 20
� byt č. 11, oprava elektroinstalace 13 662,35 Kč
� byt č. 15
- malba a nátěry
27 100,00 Kč
- oprava podlah
56 020,00 Kč
Kratochvílova 22
� byt č. 3, výměna plynového kotle

66 061,75 Kč

Na hrázi 34
� výměna oken u kuchyní a soc. zař. 190 452,65 Kč
41 303,56 Kč
� byt č. 1, oprava elektroinstalace
� byt č. 8 a 9, oprava elektroinstalace 81 841,05 Kč
� byt č. 9, oprava podlah, položení dřevotřískových desek a PVC
36 641,00 Kč
Osmek 5
� byt č. 26,
- rekonstrukce koupelny (vana, umyvadlo, baterie,
obklad, dlažba)
48 050,00 Kč
- renovace povrchu bytového jádra 39 800,00 Kč
Osmek 7
� byt č. 8
- renovace bytového jádra
39 960,00 Kč
- rekonstrukce koupelny (vana, umyvadlo, baterie,
obklad, dlažba
33 028,00 Kč
Seifertova 2976/23
� byt č. 11, výměna oken
103 933,55 Kč
� byt č. 16, výměna oken
114 320,35 Kč
Škodova 33
� byt č. 2, výměna podoken. topidla 16 491,00 Kč
Dále byly hrazeny energie, opravy malého rozsahu,
výměny zařizovacích předmětů, odstraňování havárií,
zajištění volných bytů, aktuální opravy a údržba plynoinstalací, zdravoinstalací, elektroinstalací, zednické,
stolařské a zámečnické práce, malby, výměny klempířských prvků, opravy střešních krytin, výtahů,
dveří, úklidy, příspěvek do fondu oprav, aj.
Nebytové hospodářství
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

8 387 100,00 Kč
9 477 900,00 Kč
6 135 301,45 Kč
64,7

Bylo hrazeno vodné a stočné, teplo, plyn, el. energie,
revize, opravy hasicích přístrojů a svoz komunálního
odpadu. Dále byly realizovány např. tyto výdaje:
� Skalka Vinary – stavební práce na restauraci
150 076,83 Kč
� Laguna, výměna oken restaurace 118 995,03 Kč
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U Bečvy 1
� bourání komínu na objektu
20 260,00 Kč
� nátěr kastlových dveří
8 788,00 Kč
� oprava střechy
3 000,00 Kč
� oprava vchodových dveří
3 752,00 Kč
� odstranění popínavých rostlin, čištění okapů
43 700,00 Kč
� oprava brány a oplocení
21 571,88 Kč
� směrové kácení a ořezy stromů v parku (U Komára)
32 314,00 Kč

Pohřebnictví
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Hrazena byla oprava střechy a stoupačky na hřbitově
v Přerově.

Zdravotní škola
� mříže
23 316,70 Kč
� oprava plynových kotlů
14 500,00 Kč
� servis plynových kotlů
9 952,25 Kč
� výměna čerpadla
10 372,12 Kč
� výměna zámku
2 600,00 Kč
Žeravice
� úřadovna, dodávka a montáž el ohřívače
17 925,54 Kč
� oprava kanalizace, objekt Pod lesem 29 121,00 Kč
� oprava ohřívače TUV, bývalá MŠ 6 840,00 Kč
� oprava osvětlení v objektu OÚ
994,00 Kč
� ořez stromů, zahrada Pod lesem
47 880,91 Kč
� sečení trávy v areálu bývalé MŠ
24 100,00 Kč

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora
samostatného bydlení
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Nebytové hospodářství
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

4 741 000,00 Kč
5 100 800,00 Kč
3 177 907,10 Kč
62,3

7 407 800,00 Kč
9 045 300,00 Kč
8 045 399,71 Kč
88,9

Výdaje byly čerpány na opravy, údržbu, služby apod.
realizované v domech zvláštního určení, v bytových
jednotkách zvláštního určení s pečovatelskou službou, zejména na:
Fügnerova 1
� oprava výtahu, centrální jednotky 32 578,35 Kč
� revize a kontrola zabezpečovacího el. požárního
systému
15 516,00 Kč
� byty č. 12 a 14, oprava topení
11 343,60 Kč

Finanční prostředky byly čerpány především na:
Palackého 1
� výměna el. rozvaděče u spol. prostor 8 075,54 Kč
� nebytový prostor (NP) č. 106
- dodávka a montáž kuchyňské linky 16 940,00 Kč
- opravy vodoinst., el. ohřívač vody 10 372,12 Kč
� NP č. 109
- oprava elektroinstalace
8 894,64 Kč
- oprava sociálního zařízení
25 402,74 Kč

Trávník 1
� nové elektropřívody k 9 bytům
43 536,04 Kč
� výměna PVC v 10 bytech
178 520,00 Kč
� výměna 5 kuchyňských linek
101 729,00 Kč
� výměna domácích telefonů u volných bytů
13 682,41 Kč
� výměna hnacího řemene a záložního zdroje výta21 802,85 Kč
hu
� byty č. 10 a 58, oprava sociálního zařízení, obklady a dlažby
48 312,65 Kč

Kratochvílova 14
� NP č. 104, oprava omítek
48 710,55 Kč
� NP č. 103, oprava plynového kotle 9 872,75 Kč
Trávník 1
� oprava obkladu
Kratochvílova 22
� NP č. 102, výměna plyn. topidla

40 000,00 Kč
40 000,00 Kč
19 794,00 Kč
49,5

8 369,70 Kč

Tyršova 68
� byt č. 32, rekonstrukce koupelny 49 956,00 Kč
� byty č. 4, 20, 35, 40, renovace byt. jádra
155 398,00 Kč
� výměna svítidel, 1. patro
21 436,00 Kč
� byt č. 20, výměna zařizovacích předmětu koupelny a WC
27 098,00 Kč
U Strhance 13
� oprava části kanalizace v suterénu 12 293,50 Kč
� oprava výtahu
21 802,85 Kč

16 017,20 Kč

Komenského 54
� NP č. 101, oprava kování dveří
11 845,00 Kč
Kozlovská 4
� NP č. 101, oprava elektroinstalace 74 771,01 Kč
Dále byly prováděny zednické opravy, opravy vodoinstalací, kanalizací, zámečnické práce, údržba malého rozsahu, opravy a revize hromosvodů, požárních
zařízení a také hrazeny energie.
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� výměna ventilů v suterénu pro teplou vodu
51 667,20 Kč
a cirkulaci
� byt č. 1
- oprava bezbariérové koupelny
193 865,85 Kč
- oprava elektroinstalace
18 409,84 Kč
� byt č. 15
- oprava elektroinstalace
35 053,32 Kč
- oprava koupelny a kuchyňského koutu
113 509,60 Kč
- výměna kuchyňské linky a oprava vestavěných
skříní
23 218,50 Kč

Činnost místní správy (právní služby)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Hrazeny byly právní služby advokátní kanceláři za
podané žaloby na exekuce a přihlášené pohledávky
do insolvenčního řízení.
Pojištění funkčně nespecifikované
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

U Žebračky 18
� dodávka, montáž hasících přístrojů 11 132,00 Kč
� byt č. 97, výměna vany za sprch. vaničku vč.
obkladu a dlažby
30 260,00 Kč
� byt č. 12, výroba a montáž kuchyňské linky
v bezbariérovém bytu
41 222,00 Kč
více domů
� revize hasících přístrojů a požární vody, prevence
požární ochrany
52 677,00 Kč
� Fügnerova 1 a Mervartova 9, opravy střechy
11 598,00 Kč
Dále byly prováděny menší zednické práce, opravy
střech a vodoinstalace, zámečnické a stolařské práce,
revize hromosvodů, údržba zeleně, údržba malého
rozsahu, odstraňování havárií a byly hrazeny energie.

7 166 000,00 Kč
7 166 000,00 Kč
7 069 822,00 Kč
98,7

Hrazeno bylo pojištění majetku na základě uzavřených smluv, havarijní pojištění motorových vozidel,
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a odpovědnosti za škodu, pojištění lesních porostů, hospodářských zvířat a spoluúčasti
v důsledku škod způsobených na majetku občanů.

Akce 300 – 500 tis. Kč (ORJ 510)
Oprava sanační omítky nádvoří zámku
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Požární ochrana – dobrovolná část (údržba budov)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

400 000,00 Kč
400 000,00 Kč
327 789,00 Kč
81,9

728 000,00 Kč
944 700,00 Kč
378 344,29 Kč
40,0

0,00 Kč
435 600,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Na základě stanoviska památkové péče probíhala
jednání o možnosti podání žádosti o dotaci v rámci
Programu regenerace městské památkové zóny.

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
� čištění a kontrola vnitřní kanalizace 1 025,00 Kč
� oprava havárie odpadů
20 309,00 Kč
SDH Újezdec
� oprava střechy
8 163,00 Kč
� dodávka a montáž závěsů
10 644,37 Kč
SDH Čekyně
� vybudování kanalizační přípojky 50 932,00 Kč
� propojení kanalizační přípojky
21 176,00 Kč
� dodávka lepeného skla pro vikýř
455,00 Kč

Oprava podlah, nové soc. zařízení, KD Dluhonice
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Činnost místní správy (budova TGM 16)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
500 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Realizace proběhne v rámci Kompenzace Dluhonice.

415 000,00 Kč
445 000,00 Kč
355 640,26 Kč
79,9

Oprava soc. zařízení pro veřejnost, PA Penčice
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Finanční prostředky byly čerpány na výdaje spojené
s vlastnictvím a užíváním nebytových prostor (energie, výtah, správa domu a služby správce).

0,00 Kč
458 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Bylo zadáno zpracování PD (dodání do 4/2022).
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Akce 300 – 500 tis. Kč (ORJ 540)

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) domu v Přerově č. p. 2658, 2659, 2660, Šrobárova 2, 4, 6, v roce
2021 realizovalo výměnu střešního pláště objektů
SVJ, kde vlastníkem 6 bytových jednotek je statutární město Přerov (střešní vestavby). V rámci kompletní renovace střešního pláště byla u těchto 6 bytů
provedena výměna oken.

Výměna výloh KIS Přerov, Kratochvílova 14
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
350 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Opravy elektroinstalace společných prostor bytových domů Na hrázi 24, 26, 28, 30 a Jižní čtvrť
III/4, 5

Výměna výloh, Kratochvílova 14 (pasáž)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
564 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

U obou výše uvedených akcí bylo zajištěno závazné
stanovisko památkové péče o způsobu opravy. Akce
budou z důvodu jednání o majetkovém řešení pasáže,
epidemiologické situaci a navýšení cen realizovány
v průběhu roku 2022.

Oprava elektroinstalace společných prostor spočívala
ve výměně rozvodů elektroinstalace od hlavní domovní skříňky na fasádě domů až po napojení bytů
v nové bytové rozvodnici, ve výměně el. rozvaděčů
pro elektroměry na chodbě domů, osvětlení ve společných prostorách (chodba, schodiště, suterén)
včetně zednického zapravení a prací souvisejících.
Elektroinstalace byla v původním stavu a touto
opravou došlo k odstranění závad a nedostatečné kapacity stávajících el. rozvodů, splnění podmínek
ČEZ, a. s. a možnosti připojení dvojsazby pro každý
byt. Po dokončení této akce bude možné přistoupit
k výměně dosluhujících plynových ohřívačů vody za
el. ohřívače vody a tím i zvýšení bezpečnosti uživatelů bytů.

Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 540)
Oprava elektroinstalace společných prostor u více
bytových domů
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
1 459 000,00 Kč
1 458 211,81 Kč
99,9

Jednalo se o opravu elektroinstalace společných
prostor včetně prací souvisejících u bytových domů
Jižní čtvrť II/13, která spočívala ve výměně rozvodů
elektroinstalace od hlavní domovní skříňky na fasádě
domů až po napojení bytů v nové bytové rozvodnici,
ve výměně el. rozvaděčů pro elektroměry na chodbě
domů, ve výměně osvětlení ve společných prostorách
domů (chodba, schodiště, suterén) včetně zednického
zapravení a prací souvisejících. Elektroinstalace byla
v původním stavu a touto opravou došlo k odstranění
závad, nedostatečné kapacity stávajících el. rozvodů
a ke splnění podmínek ČEZ, a. s.

Rekonstrukce horizontálních rozvodů kanalizace
a výměna stávajících sklepních kójí, nám. Fr.
Rasche 2144/7
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Celková oprava 8 bytových jader včetně elektroinstalace – DPS Trávník 1
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
1 480 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

0,00 Kč
1 723 000,00 Kč
1 722 877,76 Kč
100,0

Finanční prostředky byly použity na opravy bytových
jader (WC, koupelny) a kuchyňských koutů, které
spočívaly v provedení vyzdění příček, hydroizolace,
osazení sprchových vaniček, nových obkladů, dlažby, omítek, maleb, výměn zařizovacích předmětů
a opravách elektroinstalace v bytech včetně prací
souvisejících z důvodu špatného stavu. Byty před
opravou byly většinou v původním stavu z roku
výstavby 1974. Uvedenými opravami došlo k výraznému zlepšení podmínek bydlení v těchto nájemních bytech domu s pečovatelskou službou.

Finanční prostředky byly určeny na výměnu oken ve
40 bytech výše uvedeného domu, v němž žije převážná část starobních důchodců (cca 60 %). Akce
byla vysoutěžena, realizace proběhne v roce 2022.
Výměna okenních výplní, Šrobárova 2, 4, 6
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
1 588 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Akce bude realizována v roce 2022.

Výměna oken z uliční strany a vstupních dveří,
Denisova 10, 12
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
2 690 000,00 Kč
1 902 469,07 Kč
70,7

0,00 Kč
1 125 000,00 Kč
1 124 902,84 Kč
100,0
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Finanční prostředky byly čerpány např. na:
� čištění krajských a státních MK 250 000,00 Kč
� výměnu DZ v Přerově
356 184,07 Kč
� opravu:
- přechodu, ul. Šířava, Přerov
120 672,11 Kč
- světelných signalizačních zařízení 96 791,30 Kč
� studii – okružní křižovatka Hranická x V. Dlážka
x St. Rybníky
95 000,00 Kč
� nákup žul. kostek na opravy MK 94 350,00 Kč
� zálivky spár na MK v Přerově
48 968,70 Kč
� umístění zpomalovacích retardérů:
- Kovářská, Popovice
45 568,60 Kč
- U Zahradnictví, Vinary
40 196,20 Kč
� odvodnění MK, ul. Hvězdná
44 015,00 Kč
� vypracování technické pomoci (TP) k výměně DZ
42 350,00 Kč

Oprava elektroinstalace společných prostor domů
s pečovat. službou
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
1 690 000,00 Kč
1 688 717,17 Kč
99,9

Oprava elektroinstalace společných prostor spočívala ve výměně rozvodů elektroinstalace od hlavní
domovní skříňky na fasádě domů až po napojení
bytů v nové bytové rozvodnici, ve výměně el. rozvaděčů pro elektroměry na chodbě domů, osvětlení
ve společných prostorách domů (chodba, schodiště)
včetně zednického zapravení a prací souvisejících.
Elektroinstalace byla v původním stavu a její opravou
došlo ke zvýšení bezpečnosti uživatelů bytů, odstranění závad el. rozvodů, splnění podmínek ČEZ, a. s.

Byly financovány opravy uličních vpustí (UV) např:
� 2 přípojek UV, ul. Wurmova
118 102,05 Kč
� Žerotínovo nám. a ul. 9. května
59 431,00 Kč
� ul. Tyršova
58 960,00 Kč
� ul. Husova u Kazeta
47 031,00 Kč
� ul. Dvořákova 14
39 528,00 Kč
� ul. Por. Vodičky
31 508,00 Kč
� ul. Jasínkova 11
24 485,00 Kč

Oddělení dopravy
zajišťovalo správu a údržbu místních komunikací
(MK), mostů a dopravního značení (DZ) v majetku
města dle schváleného rozpočtu a jednotlivých plánů
za sledované období. Správa MK byla zajišťována
především prostřednictvím správce MK na základě
uzavřené smlouvy s TSMP, havarijní opravy byly
zajišťovány externími firmami (velké propady vozovek a chodníků, výtluky ve vozovce). Předmětem
údržby a oprav byly zejména MK a jejich zařízení
DZ svislé, vodorovné, čištění vpustí a propustků,
opravy zábradlí a schodišť, výtluků a spár, světelných
signalizačních zařízení a další), dále pak realizace
mostních prohlídek a opravy mostů.

Dále byly financovány práce na mostních objektech:
� oprava propustku:
- ev. č. Př-Před- P1, Předmostí
252 404,31 Kč
- ev. č. Př-Před- P2, Předmostí
222 088,24 Kč
- ev. č. Př-Lov-P1, k. ú. Lověšice 219 842,00 Kč
� oprava opěr mostu ev. č. Př-Pen-M02, Penčice
116 700,00 Kč
� hlavní mostní prohlídky
99 500,00 Kč

Příjmová část rozpočtu

Dále byly hrazeny výdaje na opravy MK a účelových
komunikací (ÚK) např.:
� ul. Lešetínská
787 653,13 Kč
� ul. Školní, Kozlovice
593 066,98 Kč
� ul. Slunečná, Čekyně
477 556,75 Kč
� ul. Wurmova
400 389,00 Kč
� ul. Bayerova
291 948,80 Kč
� ul. Husova
200 823,70 Kč
� ul. Pod Hvězdárnou
120 492,00 Kč
� ul. Mezilesí, Vinary
119 642,00 Kč
� ul. Jabloňová, Čekyně
119 535,90 Kč
� ul. Teličkova
118 700,00 Kč
� ke hřbitovu, Henčlov
118 580,00 Kč
� ul. Zakladatelů, Henčlov
118 580,00 Kč
� pod nemocnicí
117 458,00 Kč
� ul. Želatovská
115 666,00 Kč
� ul. Třebízského
102 590,00 Kč

Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

0,00 Kč
0,00 Kč
8 470,00 Kč
-

Položka zahrnuje příjmy za ekologickou likvidaci
vraků od firmy Modit.
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
149 363,43 Kč
-

Položka zahrnuje příjem za odtahy vozidel a náhrady
za uložení vozidel na odstavném parkovišti města.
Výdajová část rozpočtu

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Silnice

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

8 004 000,00 Kč
11 627 000,00 Kč
9 373 596,49 Kč
80,6

7 541 000,00 Kč
10 222 900,00 Kč
5 294 725,90 Kč
51,8

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:
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�
�
�
�
�

Finanční prostředky byly čerpány např. na:
� radarové stanoviště měření rychlosti:
- metrologické ověření
72 482,50 Kč
- údržba
15 306,50 Kč
- oprava reflektoru
10 890,00 Kč
� poplatky kmitočtů
18 000,00 Kč

opravu cyklostezky, ul. Přerovská 532 214,87 Kč
zpevnění plochy u hřiště, Popovice 169 436,00 Kč
opravu žul. dlažby, nám. TGM
120 758,00 Kč
opravu vjezdu, ul. Kosmákova
116 444,48 Kč
opravu parkoviště, ul. U Stadionu, Žeravice
108 881,85 Kč
� nákup 20 zahrazovacích sloupků a jejich umístění
na nám. TGM
45 544,40 Kč
� PD rekonstrukce chodníku, ul. Tršická, Penčice
54 000,00 Kč
� posudek stavu opěrné zídky, železniční podchod
u LIDLu
25 000,00 Kč

Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými
službami (odtahy vozidel)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Dále byly realizovány opravy chodníků:
� v centru města Přerova
596 510,60 Kč
� na ul. Hanácká a Popovická, Popovice
419 311,00 Kč
� v podjezdu, Lověšice
313 466,23 Kč
� na ul. Sokolská, 2. etapa – školka 266 210,00 Kč
� před i na hřbitově, Lověšice
176 847,00 Kč
� na ul. Bayerova
120 000,00 Kč
� na ul. Šrobárova
102 000,00 Kč
� na ul. Kozlovská u zast. MHD
100 456,00 Kč
� na ul. Sportovní
95 378,00 Kč
� na ul. Svisle
82 456,00 Kč

Hrazeny byly výdaje za odtahy vozidel (28 683 Kč)
a nákup kolků (2 420 Kč).
Projektové dokumentace (doprava)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

225 500,00 Kč
2 579 600,00 Kč
1 239 685,00 Kč
48,1

Finanční prostředky byly čerpány na PD k akcím:
� Rozšíření MK, U Spojů, Újezdec 221 682,00 Kč
� Rekonstrukce propustku, U Zahradnictví, Vinary
176 660,00 Kč
� Demolice a výstavba nového propustku ev. č.
Př./Pop-P1, Popovice
145 200,00 Kč
� Rekonstrukce chodníku, ul. Svépomoc I
118 580,00 Kč
� Rekonstrukce parkovacích stání, ul. Budovatelů
106 178,00 Kč
� Rekonstrukce chodníku ul. Vinařská, Vinary
95 500,00 Kč
� Rekonstrukce autobusové zastávky v Henčlově
70 785,00 Kč
� Rekonstrukce komunikace, ul. Alšova
70 450,00 Kč
� Výstavby pěšího chodníku na komunikaci
IV. třídy, ul. U Hřbitova
60 000,00 Kč
� Přechod pro chodce, ul. Denisova 54 450,00 Kč
� Rekonstrukce chodníku, ul Tršická, Penčice
54 000,00 Kč
� Místo pro přecházení – I/55, ul. Durychova
48 400,00 Kč

Financovány byly také opravy schodišť u bytových
domů na ul.:
� Budovatelů 2
328 674,72 Kč
� Budovatelů 4
177 874,54 Kč
� B. Němce 8, 10, 12
129 949,00 Kč
� Vaňkova 10
39 702,00 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
31 103,00 Kč
31,1

0,00 Kč
145 100,00 Kč
145 001,60 Kč
99,9

Hrazena byla oprava plochy pod přístřeškem na ul.
Tovačovská vč. montáže přístřešku (134 205,60 Kč)
a oprava autobusové zastávky v Žeravicích.

Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 550)
Místo pro přecházení – I/55, ul. Durychova
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Bezpečnost silničního provozu
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

200 000,00 Kč
293 000,00 Kč
197 679,00 Kč
67,5

1 000 000,00 Kč
607 600,00 Kč
607 529,00 Kč
100,0

Předmětem stavby bylo vybudování místa pro přecházení na silnici I/55 na uvedené ulici. K usměrnění
pohybu chodců a zvýšení bezpečnosti byl vybudován ochranný ostrůvek s místem pro přecházení.
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Finanční prostředky budou použity na rekonstrukci
komunikace ul. Kočíře, kterou využívala při výstavbě
dálnice D1 těžká stavební technika a dle uzavřené
smlouvy se zhotovitelem stavby se má ŘSD po dostavbě dálnice podílet na její opravě. Byla zpracována PD a požádáno o stavební povolení.

Rekonstrukce propustku ul. U Zahradnictví,
Vinary
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

2 500 000,00 Kč
3 000 000,00 Kč
2 913 680,00 Kč
97,1

Přechod pro chodce na ul. Svisle

Předmětem stavby byla demolice stávajícího trubního propustku a výstavba nového železobetonového.
Důvodem demolice byl havarijní stav, výstavbou nového propustku byly zlepšeny odtokové parametry.

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Rekonstrukce mostu ul. U potoka, Penčice
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Při realizaci akce došlo k úpravě dvou přechodů pro
chodce na ulici Svisle v Přerově. Stavební úpravy
přechodů spočívaly ve sjednocení délky přechodu
pro chodce a místa pro přecházení na délku 7 m
polohovou úpravou stávajících silničních obrubníků
a zřízení bezbariérových prvků.

2 500 000,00 Kč
4 900 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Stavba byla vysoutěžena (realizace v roce 2022).

Oprava komunikace
II. etapa

Opravy komunikace ul. Nová Čtvrť, Větrná,
Hlavní a u „poldru“, Újezdec
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
500 000,00 Kč
476 740,58 Kč
95,3

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

600 000,00 Kč
600 000,00 Kč
321 450,00 Kč
53,6

Žerotínovo

náměstí

–

0,00 Kč
1 650 000,00 Kč
1 537 616,56 Kč
93,2

Oprava zahrnovala vyfrézování, položení nové asfaltové vrstvy a obnovu vodorovného DZ.

Jednalo se o opravu MK. Akce byla dokončena.
Přechod pro chodce ul. Kopaniny
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
555 100,00 Kč
555 076,61 Kč
100,0

Předmětem stavebních úprav bylo zkrácení délky stávajícího přechodu na max. 7 m, a to zřízením vysazených chodníkových ploch s jejich částečným zatravněním. Součástí stavby bylo také osvětlení řešeného
přechodu pro chodce.
Rekonstrukce chodníku ul. Ztracená/9. května
(k hřbitovu)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Byla provedena rekonstrukce frekventovaného chodníku vedoucího k městskému hřbitovu. Původní rozpadlá dlažba byla nahrazena novou včetně odvodnění
chodníku do přilehlých travnatých ploch.

Rekonstrukce komunikace Kočíře (Popovice –
Lýsky)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

1 500 000,00 Kč
1 392 000,00 Kč
1 388 068,98 Kč
99,7

Rekonstrukce chodníku ul. Bratrská

0,00 Kč
2 442 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:
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Rekonstrukce chodníku zahrnovala výměnu původní
dlažby za novou včetně odvodnění do přilehlých
travnatých ploch.

Rekonstrukce chodníku ul. Tršická, Penčice
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
1 261 000,00 Kč
1 112 234,62 Kč
88,2

Rekonstrukce chodníku zahrnovala výměnu silničních obrub a pokládku nové zámkové dlažby.
Lávka přes Strhanec, ul. Dr. Riedla
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Předmětem stavby byla demolice stávající ocelové
lávky a výstavba nové železobetonové. Důvodem
demolice lávky byl její havarijní stav. Nová lávka
byla rozšířena tak, aby svými parametry vyhovovala
pro smíšený provoz cyklistů a chodců. Stavba byla
dokončena v březnu 2021.

Opravy chodníků v podjezdu, Lověšice
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
682 400,00 Kč
609 348,45 Kč
89,3

1 300 000,00 Kč
313 500,00 Kč
313 466,23 Kč
100,0

Předmětem zakázky byla celoplošná oprava degradovaného povrchu betonového chodníku a opěrné
zídky, která je jeho součástí. Opravou byla zajištěna
bezpečná schůdnost chodníku a prodloužena jeho
životnost. Stavba byla dokončena v srpnu 2021.
Rekonstrukce chodníku ul. Růžová, Vinary
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

904 500,00 Kč
1 745 100,00 Kč
1 613 986,82 Kč
92,5

Parkoviště ul. Tománkova

Rekonstrukce chodníku zahrnovala pokládku nové
zámkové dlažby, výměnu silničních obrub a oprav
vjezdů ke stávajícím nemovitostem.

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Rekonstrukce chodníku ul. Čekyňská – 1. etapa,
Žeravice
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Šlo o úhradu zálohové faktury společnosti ČEZ, a. s.
Stavba parkoviště bude realizována v roce 2022.

347 600,00 Kč
986 100,00 Kč
756 339,66 Kč
76,7

Rekonstrukce parkovacích ploch, ul. Budovatelů
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Byla ukončena 1. etapa rekonstrukce chodníků, ve
které byly vyměněny silniční obruby a provedena
pokládka nové zámkové dlažby.
Oprava chodníku ul. Na Zábraní, Kozlovice
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
166 000,00 Kč
152 200,00 Kč
91,7

0,00 Kč
376 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Finanční prostředky byly vyčleněny na úhradu přeložek sítí ČEZ a CETIN. Akce bude realizována
v roce 2022.

0,00 Kč
1 890 900,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Autobusová zastávka ul. 9. května
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

MČ Kozlovice požádala o opravu chodníku na ul.
Na Zábraní. Byla zpracována PD, vydáno stavební
povolení, předběžná cena činila 8 889 365 Kč.
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Předmětem realizace bylo vybudování nové autobusové zastávky včetně přístřešku na ul. 9. května.
Původní zastávka byla z důvodu výstavby nové
hasičské zbrojnice provizorně přemístěna.

Rekonstrukce chodníku ul. Lipňanská, Penčice
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

450 000,00 Kč
1 150 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Rekonstrukce chodníků ul. Pod Lipami, Čekyně
Rozpočet původní:
500 000,00 Kč
Rozpočet upravený:
1 024 000,00 Kč
Čerpání:
0,00 Kč
% čerpání:
0,0
Rekonstrukce chodníku ul. Sokolů, Henčlov
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Zkrácení přechodu u malého Alberta ul. Bayerova
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
500 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Rekonstrukce chodníku ul. Náves, Dluhonice
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Řešení přechodů u křižovatky ul. Šrobárova
a Kozlovská
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
200 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Oprava chodníku v parku na nám. Svobody

0,00 Kč
500 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Doplnění přechodu u křižovatky ul. Šrobárova
a Kozlovská
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

489 500,00 Kč
489 500,00 Kč
0,00 Kč
0,0

0,00 Kč
3 000 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Oprava chodníků v ul. U tenisu

0,00 Kč
500 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Probíhá jednání o komplexním řešení ulic Bayerova,
Kozlovská a Šrobárova.

0,00 Kč
765 300,00 Kč
0,00 Kč
0,0

K realizaci výše uvedených staveb dojde v roce 2022.

Úprava křižovatky Durychova x Tovární x Gen.
Štefánika
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
1 700 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Zprávu podal: Ing. Miloslav Dohnal
vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb

– 82 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2021

Odbor sociálních věcí a školství
orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy
sídlo: Smetanova 7, 7a
telefon: 581 268 700
(53)

vedoucí odboru
(1)

oddělení
školství a mládeže

pracoviště
administrativy

(9)

(2)

oddělení
sociálně-právní ochrany
dětí
(20)

oddělení
sociálních služeb
a bydlení
(9)

oddělení
sociální prevence
a pomoci

ekonom pro sociální
oblast
(10)

(1)

právník
(1)

� 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, skladovou evidenci apod.,
� zařízení školního stravování (ZŠS) – 1 sloučené
ZŠS v právní subjektivitě s odloučenými pracovišti v objektech Velká Dlážka 5, Za mlýnem 1,
Svisle 13, U tenisu 4, Kozlovská 44, Trávník 27,
Želatovská 8, Hranická 14, Předmostí. ZŠS dostávalo měsíční dotace na provoz, případně investiční transfery,

Oddělení školství a mládeže
Oddělení vykonávalo na úseku samostatné působnosti činnosti v následujících kategoriích:
� základní školy (ZŠ) – 8 úplných ZŠ (z toho 1 kombinace 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 subjektivitě, 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,
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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 zasílány
1 x ročně dle smluv o poskytování dotace, následně byla prováděna kontrola vyúčtování,
� církevní mateřská škola (CMŠ – zřizovaná Arcibiskupstvím Olomouckým), dotace byla zaslána
dle smluv o poskytování dotace,
� Městská knihovna v Přerově (MěK) dostávala
měsíční dotace na mzdy i provoz, případně investiční transfery či dotace.

Příjmová část rozpočtu:

Ve výše uvedeném členění se jednalo zejména o ekonomické zabezpečení správy a údržby objektů, stanovení, projednání, přidělování a vyúčtování rozpočtů,
závěrek a rozborů, zaznamenávání změn v rejstříku
škol a školských zařízení, připravování předloh do
orgánů města, 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 možnostmi zapojení školských organizací a MěK do projektů v rámci kraje či Evropské
unie, připravovalo podklady výboru pro školství
a sport, provádělo kontrolu školských příspěvkových
organizací (PO) a MěK.

Odvody příspěvkových organizací (MŠ)

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní
prádla)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

1 003 000,00 Kč
1 020 900,00 Kč
1 020 790,56 Kč
100,0

MŠ hradily služby za praní prádla v prádelnách statutárního města včetně 21 % DPH.

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

401 400,00 Kč
401 600,00 Kč
401 704,00 Kč
100,0

MŠ byl nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého
majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2021.
Příjmy byly naplňovány postupně v závislosti na
naplňování investičních fondů MŠ.
Odvody příspěvkových organizací (ZŠ)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

4 391 300,00 Kč
4 662 100,00 Kč
4 662 410,00 Kč
100,0

ZŠ byl nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého
majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2021.
Příjmy byly naplňovány postupně v závislosti na
naplňování investičních fondů ZŠ.
Odvody příspěvkových organizací (ZŠS)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

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 Olomouckého kraje (KÚ), prováděna kontrola statistických
výkazů a zpracovaná data předávána na Ministerstvo
školství mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). 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. Zpracovávány 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 komisí a schválení v orgánech města,
poskytovány na základě smluv jednotlivým žadatelům a následně prováděna jejich kontrola. Zpracovávány byly podklady pro financování kroužků ZŠ.

406 700,00 Kč
407 400,00 Kč
407 372,00 Kč
100,0

ZŠS byl nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého
majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2021 za
děti a žáky školských organizací všech zřizovatelů.
Příjmy byly naplňovány postupně v závislosti na naplňování investičního fondu ZŠS.
Odvody příspěvkových organizací (Městská knihovna)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

800,00 Kč
800,00 Kč
816,00 Kč
102,0

MěK byl nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého
majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2021.
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Zbývající finanční prostředky byly využity např. na:
� platy pradlen a dohody
774 948,00 Kč
� výdaje na provoz prádelen
240 255,42 Kč
� benzín do traktoru na sečení zahrad 2 300,00 Kč
Prádelny jsou umístěny ve sklepních prostorách MŠ
Kouřílkova a jejího odloučeného pracoviště MŠ Jasínkova. Dvě pradleny, zaměstnankyně města, perou
prádlo pro potřeby MŠ, města, chaty Svrčov a Městské policie Přerov. Provozní výdaje prádelen se týkaly spotřeby energií, nákupu materiálu, oprav a revizí
strojů, pořízení vybavení apod. V roce 2021 byla nutná
výměna bojleru na prádelně Kouřílkova (9 946,62 Kč)
a koupě pračky na prádelně Jasínkova (27 990 Kč).
Na prádelně Jasínkova bylo nezbytné vymalovat
a v MŠ vyměnit PVC po havárii kanalizace za celkem
13 546,95 Kč. Výdaje za praní prádla byly fakturovány měsíčně všem MŠ a ZŠ, které měly jako součást
odloučená pracoviště MŠ. Níže je uveden rozpis provedených oprav a údržby (příp. pořízení vybavení):

Výdajová část rozpočtu
Mateřské školy
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

10 879 600,00 Kč
16 933 850,00 Kč
16 879 895,27 Kč
99,7

MŠ byl zaslán příspěvek na provoz v celkové výši
10 867 815 Kč, z toho na nákup dezinfekcí 100 000 Kč.
Mírné nedočerpání výdajů vzniklo u prádelen. Investiční dotaci na výměnu plynového kotle obdržela:
� MŠ Kratochvílova
136 100 Kč
� MŠ Újezdec
72 825 Kč
Dotace na „Obědy do škol III“ obdržely MŠ v celkové
výši 292 676,99 Kč a 3 590 455 Kč na „Šablony III“.
MŠ Radost obdržela dar od KÚ ve výši 6 520 Kč na
částečné pokrytí nákladů spojených s provozem školy
v době jarní vlny pandemie nemoci Covid-19. MŠ
Kouřílkova a Dvořákova vrátily prostřednictvím zřizovatele část nedočerpaných prostředků za šablony II
ve výši 19 328 na účet KÚ prostřednictvím účtu zřizovatele. Vratky za nedočerpané Obědy do škol realizovaly také MŠ, a to ve výši 524 965,35 Kč.
Dotace na platy a ONIV byly zasílány přímo KÚ na
účty škol. Všechny opravy a nákupy prováděly MŠ
prostřednictvím svých rozpočtů za asistence pracovníka odboru správy majetku a komunálních služeb.
MŠ hospodaří v rámci rozpočtu rovněž s výnosy, které tvoří úplata zákonných zástupců dětí za předškolní
vzdělávání a jsou nezanedbatelným zdrojem rozpočtu. Z důvodu uzavírání MŠ kvůli pandemii nemoci
Covid-19 v 1. pololetí došlo k propadu těchto příjmů
o cca 533,9 tis. Kč a rozpočty MŠ bylo nutné posílit,
aby měly dostatek zdrojů na krytí provozních nákladů. Zároveň došlo i ke zvýšení úhrad za otop z důvodu dlouhé zimy ve výši 20,6 tis. Kč. MŠ, kterým se
podařilo uspořit na páře a plynu, byly zdroje ponechány na dokrytí oprav, údržby a pořízení vybavení.
Ke krytí nákladů byly prvořadě zapojeny vlastní
zdroje PO (úplaty od zákonných zástupců a fondy),
zbývající oprávněné požadavky vzešlé z podnětů
Krajské hygienické stanice (KHS), z Bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci (BOZP), byly dokrývány
posílením rozpočtů.

MŠ Máchova 14
� výměna dvou kotlů na plyn
� opravy osvětlení
� opravy telefonů
� oplechování stříšek

328 653,00 Kč
17 506,00 Kč
17 168,00 Kč
12 087,90 Kč

MŠ Dvořákova
� oprava zahradního domku

29 996,00 Kč

MŠ Komenského
� malování

19 780,00 Kč

MŠ Kouřílkova
� opravy vodovodní přípojky
� malování
� oprava kanalizace
MŠ Lešetínská
� oprava plotu a brány
� oprava schodiště
� nákup keramické pece

MŠ dále obdržely odměny za umístění v soutěži ve
sběru použitých monočlánků a baterií, a to MŠ:
� Újezdec, pracoviště Lověšice
5 000,00 Kč
� Máchova 14, pracoviště Sokolská 4 500,00 Kč
� Újezdec
4 000,00 Kč
� Hranická, pracoviště Vinary
3 500,00 Kč
� Optiky 14
3 000,00 Kč
Za umístění v soutěži ve sběru papíru, a to MŠ:
� Máchova 14, pracoviště Sokolská 6 000,00 Kč
� Hranická, pracoviště Vinary
4 000,00 Kč
� Optiky, pracoviště Kozlovice
3 000,00 Kč
Za nejlepší třídní kolektivy, a to MŠ:
� Máchova14, pracoviště Sokolská
3 000,00 Kč
� Hranická, pracoviště Vinary
2 000,00 Kč
� Hranická, pracoviště Vinary
1 000,00 Kč

125 118,00 Kč
49 300,00 Kč
9 922,00 Kč
60 342,70 Kč
22 500,40 Kč
57 476,72 Kč

MŠ Optiky
� oprava střechy
� úpravy zahrady

385 000,00 Kč
33 880,00 Kč

MŠ U tenisu
� opravy osvětlení
� oprava střechy
� oprava kanalizace

105 654,78 Kč
136 086,12 Kč
79 771,00 Kč

MŠ Radost, Kozlovská 8
� oprava střechy
� výměna osvětlení
� oprava vodoinstalace

742 832,31 Kč
71 460,80 Kč
32 847,00 Kč

MŠ Píšťalka, Máchova 8
� výměna videokomunikátoru

20 520,00 Kč

MŠ Újezdec
� odstranění havárie plynového kotle 79 620,54 Kč
ZŠ a MŠ Hranická
� oprava sprchového koutu v MŠ Čekyně
60 388,80 Kč
� opravy branky v MŠ Vinary
31 249,00 Kč
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MŠ soukromá zařízení
Částka 840 000 Kč byla zaslána zřizovatelům soukromých MŠ v plné výši dle smluv o poskytnutí dotace
na rok 2021, a to pro:
� ZŠ a MŠ Sluníčko, s. r. o.
400 000,00 Kč
� Speciální MŠ A & J, s. r. o.
440 000,00 Kč
MŠ církevní zařízení
Částka 36 000 Kč byla zaslána zřizovateli CMŠ Arcibiskupství Olomouckému v plné výši dle smlouvy
o poskytnutí dotace na období 1-8/2021. Na období
9-12/2021 byla uzavřena nová smlouva na základě
níž obdržela MŠ ve 2. pololetí částku 20 000 Kč.

V provozní části bylo procento čerpání pod hranicí
100 %. Příspěvky na odpisy byly zasílány průběžně
v rámci měsíčních příspěvků na provoz. Odvod byl
nařízen ve výši 100 % z odpisů nemovitého majetku
vytvořených v hlavní činnosti v roce 2021, odvody
byly zasílány průběžně v závislosti na naplňování
investičních fondů ZŠ. Níže uvedené školy obdržely
účelově určené finanční prostředky na:
� nadstandardní pedagogické služby vč. sociálního
a speciálního pedagoga – ZŠ B. Němcové
848 387 Kč
� učitele – trenéra, uklízeče a správce gymnastické
haly – ZŠ U tenisu
668 792 Kč
� trenéry a pronájmy ledové plochy – ZŠ Želatovská
700 000 Kč
� pronájem bazénu a trenéry – ZŠ Velká Dlážka
166 424 Kč
� správcovství hřiště a trenéry – ZŠ Za mlýnem
352 157 Kč
Nedočerpané finanční prostředky ZŠ B. Němcové ve
výši 972 600 Kč byly v 1. pololetí vráceny do rozpočtu města a byly použity na dokrytí úplat za MŠ
a ŠD. Ostatní nedočerpané zdroje byly vráceny do
rozpočtu města před koncem roku (485 000 Kč), další
část (500 000 Kč) byla uvolněna na pořízení učebních
pomůcek k výuce digitálních technologií, a to ve výši
100 000 Kč na každou ZŠ, tyto byly školami částečně
časově rozlišeny z důvodu pořízení licencí na delší
období.
Nad rámec rozpočtu odboru obdržely 3 ZŠ odměny
za umístění v soutěži v odděleném sběru použitých
monočlánků a baterií ve školním roce 2020/2021. 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 (8 000 Kč), ZŠ Za mlýnem (6 000
Kč) a ZŠ U tenisu (4 000 Kč).
Ohodnoceny byly také nejlepší třídní kolektivy, ZŠ
a MŠ Hranická (3 000 Kč), ZŠ Za mlýnem (2 000 Kč)
a ZŠ Trávník (1 000 Kč).
V ZŠ probíhala běžná údržba, opravy a revize. Z důvodu omezení provozu v souvislosti s pandemií
Covid-19 byly některé akce pozastaveny. Největší
z nich proběhly v průběhu letních prázdnin např.:

Základní školy
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

23 414 700,00 Kč
29 194 220,00 Kč
29 145 423,70 Kč
99,8

ZŠ byl zaslán příspěvek na provoz v celkové výši
23 243 004 Kč bez dotací, z toho byl každé ZŠ posílen o 10 000 Kč na dezinfekce z důvodu pandemie
nemoci Covid-19 (celkem 80 000 Kč). Dále obdržely
ZŠ dotace na tyto projekty:
� 3 ZŠ na „Šablony III“
4 823 563,00 Kč
388 241,70 Kč
� 2 ZŠ na „Obědy do škol III“
� ZŠ Za mlýnem na Realizaci školního arboreta
17 000,00 Kč
ZŠ Svisle obdržela dar od KÚ ve výši 19 415 Kč na
částečné pokrytí nákladů spojených s provozem
školy v době covidu za období od 14.10.2020 do
29.11.2020. Další dary obdržela ZŠ U tenisu (4 000
Kč) a ZŠ Trávník (3 000 Kč) za jarní vlnu pandemie
nemoci Covid-19.
Část nevyčerpaných dotací na „Obědy do škol II“ ve
výši 710 580,15 Kč za jarní vlnu pandemie nemoci
Covid-19 byla dle pokynu vrácena KÚ. Rovněž byly
vráceny finanční prostředky za nedočerpanou dotaci
„Šablony II“ ZŠ Velká Dlážka a ZŠ U tenisu, ve výši
113 446 Kč.
Nedočerpané finanční prostředky určené v 1. pololetí
na otop byly z důvodu dlouhé zimy téměř vyčerpány,
a jen v ojedinělých případech ponechány ZŠ na dokrytí oprav a údržby (115 673 Kč). Nedovybírané
úplaty za ŠD v 1. pololetí z důvodu uzavření družin
v době pandemie byly dokryty žádostí o rozpočtové
opatření ve výši 437 741 Kč.
Vzhledem k nemožnosti provozovat zájmové vzdělávání na základě vládních opatření v plném předpokládaném rozsahu, školy v roce 2020 časově rozlišily
finanční prostředky ve výši 935 297,88 Kč a tyto byly
postupně využívány k pokrytí nákladů zájmového
vzdělávání v roce 2021. Některé ZŠ časově rozlišily
nedočerpané prostředky i na prevenci kriminality
a ZŠ Trávník 40 000 Kč na multimediální výchovu.
ZŠ Hranická obdržela příděl do fondu investic ve
výši 461 500 Kč na vybudování učebny IT.

ZŠ a MŠ Hranická
� oprava osvětlení tříd, kabinetů
� oprava podlahy v učebně PC
� vybudování učebny ICT
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ZŠ Za mlýnem
� oprava střechy nad vstupem
� opravy osvětlení
� výměna čerpadla topení
� nákup 3D brýlí
ZŠ Trávník
� opravy omítek, malby
� opravy hřiště

262 392,18 Kč
86 839,28 Kč
43 608,40 Kč
75 540,00 Kč
73 138,45 Kč
43 721,20 Kč

ZŠ Svisle
� výměna oběhových čerpadel
16 658,07 Kč
� oprava elektropohonů
34 112,67 Kč
� malování
66 340,00 Kč
� výměna řídící jednotky výměníkové stanice
165 396,00 Kč
� opravy osvětlení
89 692,00 Kč
� nákup 3D brýlí
75 540,00 Kč
ZŠ B. Němcové
� malování
� oprava osvětlení
� nákup 3D brýlí Oculus
� nákup jídelních stolů
ZŠ Velká Dlážka
� vybavení učebny Domácnost
� opravy podlah
� malování
� nákup 3D brýlí
ZŠ Želatovská
� nákup 3D brýlí
� opravy plotu a střechy

PO byl zaslán příspěvek na provoz 5 840 164 Kč
včetně 10 000 Kč na dezinfekční a ochranné prostředky z důvodu nemoci pandemie Covid-19 a přímý
příděl do fondu investic ve výši 585 700 Kč. Finanční prostředky na platy a ONIV zasílal KÚ přímo na
účet ZŠS. Provozní příspěvek byl zcela dočerpán,
příspěvek na odpisy nemovitého majetku byl zasílán
průběžně.
Statutární město Přerov obdrželo od KÚ neinvestiční
dar ve výši 12 255 Kč na částečné pokrytí nákladů
spojených s provozem školního stravování v době
pandemie za období od 14.10.2020 do 29.11.2020.
Další dar ve výši 68 148 Kč obdrželo za „jarní vlnu“.
Odvod odpisů z nemovitého majetku byl nařízen ve
100% výši odpisů za děti a žáky školských organizací všech zřizovatelů vytvořených v hlavní činnosti
(HČ). Probíhala zde běžná údržba, opravy a revize,
a realizovány byly tyto akce:

63 165,00 Kč
41 962,80 Kč
90 840,00 Kč
24 064,00 Kč
276 786,95 Kč
99 290,00 Kč
54 590,00 Kč
63 700,00 Kč
98 340,00 Kč
32 065,00 Kč

ZŠS Trávník
� oprava zabezpečovacího systému 54 020,00 Kč
� nákup robota
197 797,51 Kč
� nákup sklopné pánve
163 792,00 Kč

ZŠ U tenisu
� oprava střechy
220 933,00 Kč
� oprava PVC
76 083,00 Kč
� odstranění havárie rozvodů vody 244 480,50 Kč

ZŠS Za mlýnem
� oprava omítek včetně vysoušení
� nákup konvektomatu

Soukromá ZŠ Máchova 3
Částka 180 000 Kč byla zaslána zřizovateli soukromé
ZŠ Acorn's � John's school, s. r. o., U Bečvy 2,
v plné výši dle smlouvy na období 1-12/2021.

ZŠS U tenisu
� nákup sklopné pánve

0,00 Kč
683 500,00 Kč
400 000,00 Kč
58,5

140 150,00 Kč

Využití volného času dětí a mládeže
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

2 ZŠ obdržely finanční prostředky na předfinancování ozdravných pobytů (ZŠ Trávník 400 000 Kč
a ZŠ Velká Dlážka 283 500 Kč). ZŠ Velká Dlážka
finanční prostředky vrátila před koncem roku, vratku
již nebylo možné schválit v orgánech města. ZŠ Trávník bude realizovat vratku až v roce 2022.

500 000,00 Kč
500 000,00 Kč
500 000,00 Kč
100,0

Jednalo se o finanční zdroje na konání Olympijských
her 2022, které byly v souladu s uzavřenou smlouvou
zaslány koncem roku na účet Olomouckého kraje.
Činnosti knihovnické (Městská knihovna)

Školní stravování
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

80 639,00 Kč

ZŠS Velká Dlážka
� nákup plynového kotle

Základní školy (školy v přírodě)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

195 989,44 Kč
446 052,00 Kč

6 300 000,00 Kč
6 506 500,00 Kč
6 506 267,00 Kč
100,0

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:
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15 243 800,00 Kč
16 591 940,00 Kč
16 591 874,00 Kč
100,0

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2021
Stav pohledávek na podrozvaze činil 102 874,54 Kč,
z toho hodnota knih 49 599,62 Kč a hodnota sankčních a ostatních poplatků 53 274,92 Kč, počet dokumentů 313 a počet dlužníků 165.

MěK byl zasílán příspěvek na provoz a platy bez dotací ve výši 15 172 636 Kč (včetně částky na odpisy
movitého a nemovitého majetku). MěK dále obdržela
dotaci na zajištění regionálních funkcí (1 409 238 Kč)
a projekt Knihova 21. století (10 000 Kč). V rámci
oprav a údržby byla např. vyměněna podlahová krytina v budově v ul. Palackého (250 334,48 Kč).

Celkové zhodnocení hospodaření škol, školských
zařízení a MěK
Celkový VH PO a MěK činil 666 622,39 Kč, z toho
v HČ 33 862,81 Kč, v DČ 632 759,58 Kč a na kraji
0,00 Kč.
Zůstatky na fondech: RF z VH 3 403 627,63 Kč, RF
z ostatních titulů 7 966 417,11 Kč, FO 694 699,00
Kč, FI 4 042 220,78 Kč, JÚJ 254 602 427,28 Kč,
TPM 98 982 389,54 Kč. V celkovém hospodaření
bylo dosaženo zisku.

Hospodaření PO k 31.12.2021
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 Přerov, kraj a doplňkovou činnost (DČ) na jednotlivé
ZŠ a školská zařízení je uveden v tabulce Finanční
vypořádání školských zařízení.

Ředitelé škol a školských zařízení řádně hospodařili
s přidělenými provozními prostředky a aktivně zapojovali vlastní zdroje, prostředky získané z darů, doplňkových činností, úplat či naplňováním IF a RF ve
prospěch nákupu potřebného vybavení, oprav a údržby. Rovněž se jim dařilo získávat celou řadu dotací
z programů kraje, EU a MŠMT.
Stejně jako v předchozích letech byla nejvyšší položkou rozpočtu částka na otop (pára a plyn), která je
nejhůře předvídatelná. Případné úspory byly ponechány na dokrytí nedovybíraných úplat za MŠ a ŠD,
opravy, údržbu a nákup vybavení.
Pracovnice oddělení, které zajišťovaly financování
školství ze státního rozpočtu, řešily hlavně úkoly vyplývající z nové legislativy, dále připravovaly průběžně podklady pro přiznání platových postupů ředitelů a úpravy platů v návaznosti např. na organizační
změny škol a školských zařízení případně na legislativní změny v oblasti platové a zaštiťovaly hodnocení
práce ředitelů. Ve 2. polovině roku proběhlo výběrové řízení na ředitele MěK.
Oddělení pracovalo zejména na organizaci a zajištění
vyúčtování „Šablon“ z OPVVV a nově také dalšího
kola „Obědů do škol“, na různých propočtech a vyhodnocování, přípravách materiálů do orgánů města
a dalších aktuálních úkolech. Náročnou záležitostí
byl zápis dětí do MŠ, který tentokrát kvůli pandemii
nemoci Covid-19 probíhal bez účasti dětí.
V rámci dotačních programů v oblasti sportu a volného času byly zpracovávány smlouvy pro dotační
program roku 2021 a zároveň kontrolováno vyúčtování dotací za rok 2020. Průběžně probíhaly veřejnosprávní kontroly plnění povinností vyplývajících
z dotačních smluv na rok 2021.

Mateřské školy
V MŠ byl dosažen celkový VH k 31.12.2021 ve výši
127 800,56 Kč, z toho v HČ 33 862,81 Kč (nedočerpaný příspěvek na provoz MŠ Radost z důvodu
neprovedených oprav před koncem roku), v DČ
93 937,75 Kč za pronájmy nebytových prostor, na
kraji 0,00 Kč.
Zůstatky na fondech: RF z VH 712 324,36 Kč, RF
z ostatních titulů 3 546 521,66 Kč (zejména zůstatky
ze „Šablon a Obědů do škol“), FO 126 942,00 Kč, FI
791 851,49 Kč, JÚJ 10 411 006,40 Kč, TPM
1 481 462,95 Kč. MŠ žádné pohledávky neevidovaly.
Základní školy
V ZŠ byl dosažen celkový VH k 31.12.2021 ve výši
258 102,90 Kč, a to pouze z DČ (pronájmy nebytových prostor, zejména tělocvičen a učeben).
Zůstatky na fondech: RF z VH 1 379 627,33 Kč, RF
z ostatních titulů 4 419 895,45 Kč (zejména zůstatky
ze „Šablon a Obědů do škol“) FO 323 657,00 Kč,
FI 1 420 728,48 Kč, JÚJ 208 448 148,84 Kč, TPM
93 078 001,04 Kč. Pohledávky neevidovala žádná ZŠ.
Zařízení školního stravování
V ZŠS byl dosažen celkový VH k 31.12.2021 ve výši
280 718,93 Kč, a to pouze v DČ (stravování cizích
strávníků).
Zůstatky na fondech: RF z VH 681 066,10 Kč, RF
z ostatních titulů 0,00 Kč, FO 219 000,00 Kč, FI
974 148,64 Kč, JÚJ 35 126 142,02 Kč, TPM
3 966 479,55 Kč. ZŠS neevidovalo žádné pohledávky.
Městská knihovna
MěK dosáhla k 31.12.2021 celkového VH 0,00 Kč
(0,00 Kč v HČ i DČ). Zůstatky na fondech: RF z VH
630 609,84 Kč, RF z ostatních titulů 0,00 Kč, FO
25 100,00 Kč, FI 855 492,17 Kč (rezerva na nákup
vozidla), JÚJ 617 130,02 Kč, TPM 456 446,00 Kč.
MěK evidovala v rozvaze pohledávky, které celkově
činily 39 269,97 Kč:
� sankční a ostatní poplatky ze systému Tritius
(počet poplatků 438)
20 782,00 Kč
� 16 dlužníků vedených u právníka (soudní a exekuční řízení)
15 880,76 Kč
� úroky z prodlení za 17 dlužníků (soudní a exekuční řízení)
2 607,21 Kč
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Ostatní zájmová činnost a rekreace (individuální
dotace)

Dotační program v oblasti sportu
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

12 538 500,00 Kč
12 440 500,00 Kč
12 434 500,00 Kč
100,0

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Nedočerpáno zůstalo 6 000 Kč, šlo o vratku dotace.

Jednalo se o poskytnutí daru Českému svazu včelařů,
základní organizaci Přerov I a II, ve výši 30 000 Kč
na pořízení nového agregátu motoru, kompresoru
a aerosolového vyvíječe na podzimní léčení včelstev, protivariozních léčiv, technických zařízení na
zpracování včelích produktů, úhradu nákladů na
školení obsluh vyvíječe aerosolu a zvyšování odbornosti členské základny.
Tělovýchovné jednotě Sokol Přerov byla poskytnuta
dotace 8 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací akce „Sokolský běh republiky“.

Dotační program C (vrcholový a výkonnostní
sport dospělých)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

2 500 000,00 Kč
2 500 000,00 Kč
2 450 000,00 Kč
98,0

Nedočerpáno zůstalo 50 000 Kč, šlo o vratku dotace.
Dotační program v oblasti volného času
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

346 100,00 Kč
346 100,00 Kč
346 100,00 Kč
100,0

Oddělení sociálních služeb a bydlení
Oddělení vykonává agendu plánování a koordinace
sociálních služeb působících na území ORP Přerov,
agendu dotačního programu v oblasti sociální a zdravotnictví, agendu bydlení (byty sociální, dostupné,
byty zvláštního určení), opatrovnictví či agendu zdravotnictví. Činnosti oddělení spadají do výkonu samostatné i přenesené působnosti. Je zde začleněn
i manažer prevence kriminality. Oddělení mimo jiné:
� zajišťovalo podklady pro uzavírání nájemních
smluv k obecním a bezbariérovým bytům a garážím k těmto bytům, k bytům v domech s pečovatelskou 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 nemajetných osob, účastnilo se dědických řízení, vymáhalo náhrady za vypravené pohřby.

Ostatní sportovní činnosti (individuální dotace)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
38 000,00 Kč
38 000,00 Kč
100,0

0,00 Kč
712 000,00 Kč
712 000,00 Kč
100,0

Na částečnou úhradu nákladů byly sportovním subjektům poskytovány dotace na zajištění investičních
i neinvestičních požadavků:
� AUTO KLUB PŘEROV – město v AČR, na organizaci sportovní akce Mistrovství ČR v roce 2021:
- v autokrosu
28 000 Kč
24 000 Kč
- v motokrosu
� Kanoistika Přerov, z. s., na výstavbu kotevní stěny pro molo kanoistického oddílu
600 000 Kč
� KSK Limit, z. s., na organizaci sportovní akce
Extrémní překážkový závod Geroy
28 000 Kč
� Fitness AVE Přerov z. s., reprezentace ve fitness
na MS ve Španělsku
12 000 Kč
� 1. FC Viktorie Přerov, z. s., na halový turnaj
v kopané „Memoriál Tomáše Venského, Davida
Talacha a Josefa Kostihy“
5 000 Kč
Fyzickým osobám pak byly poskytnuty 2 dotace na:
� Silvestrovský běh v Přerově
5 000 Kč
� reprezentaci ve fitness na mistrovství světa ve
Španělsku
10 000 Kč

Příjmová část rozpočtu
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti
o DPS)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

12 000,00 Kč
12 000,00 Kč
10 600,00 Kč
88,3

Jednalo se o příjmy za jednorázovou náhradu výdajů
na zaevidování žádosti do DPS, jejichž plnění nelze
odhadnout. Zaevidováno bylo celkem 53 žádostí.
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Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Odvody příspěvkových organizací (ZŠS Kratochvílova)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

260 000,00 Kč
260 000,00 Kč
254 181,00 Kč
97,8

Jednalo se o příjmy náhrad z ukončených dědických
řízení ve výši 135 483,98 Kč po osobách, kterým
město zajišťovalo a vypravovalo pohřeb, kdy byly
do těchto řízení přihlašovány pohledávky města, tj.
výdaje za vypravení pohřbu. Není-li dědiců nebo
zanechán žádný majetek po zemřelém, je podána
žádost o náhradu nákladů na Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR. Po vyhodnocení oprávněnosti nároku
ministerstvo refunduje náklady za vypravení pohřbu.
Dále společnost EUROVIA CS, a. s., poskytla městu
finanční dar ve výši 108 000 Kč pro obyvatele místní
části Dluhonice, kteří byli dotčeni výstavbou malé
lávky v ulici U Rozvodny v rámci rekonstrukce železniční tratě. Kompenzace za komplikace způsobebené ztíženou dopravou do města se týkala 8 bytů po
dobu 9 měsíců. Příjem ve výši 1 000 Kč pak představoval náhradu škody za zneužití lékařského receptu.

Příspěvek na 1 oběd pro poživatele starobních a plných invalidních důchodů s trvalým pobytem v Přerově činil částku 1,50 Kč, která v kalkulaci nákladů
na oběd tvořila výši odpisů majetku. Podle počtu
vydaných obědů tuto částku ZŠS měsíčně fakturovala
městu a následně ji odvedla zpět na účet zřizovatele.
Odvody příspěvkových organizací (SSMP)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

1 173 700,00 Kč
1 244 400,00 Kč
1 244 077,00 Kč
100,0

Odvody odpisů nemovitého majetku tvořila organizace 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. K navýšení částky došlo
z důvodu předání výdejny stravy do hospodaření
organizace.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

50 000,00 Kč
122 500,00 Kč
135 483,98 Kč
110,6

Ostatní nedaňové příjmy j. n. (recepty)

0,00 Kč
0,00 Kč
2 500,00 Kč
-

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Jednalo se o úhradu uložených pokut za zneužití
lékařského receptu z minulých let. Pokuty jsou vymáhany exekučně.

4 000,00 Kč
4 000,00 Kč
192,00 Kč
4,8

Jednalo se o příjmy za tržby z prodeje lékařských
předpisů s modrým pruhem a žádanek na výdej
omamných a návykových látek, které byly prodávány
oprávněným lékařům za výrobní cenu.

Přijaté neinvestiční dary (veřejná sbírka)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

50 000,00 Kč
230 500,00 Kč
244 483,98 Kč
106,1

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

0,00 Kč
27 000,00 Kč
26 982,00 Kč
99,9

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Veřejná sbírka pod vánočním stromem je pořádána
každoročně na přelomu roku, tentokrát byl výtěžek
určen organizaci Alfa handicap – sdružení občanů se
zdravotním postižením přerovského regionu, z. s.,
Přerov, na pořízení kompenzačních pomůcek.

0,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
100,0

Příjmy tvoří jednorázové příspěvky za občana s trvalým pobytem mimo Přerov při jeho umístění do některého z DPS. Uzavřeny byly 2 smlouvy na umístění
občanů z jiných obcí do některého z přerovských
DPS (z obcí Brodek u Přerova a Horní Moštěnice).
Výdajová část rozpočtu
Pohřebnictví
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:
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150 000,00 Kč
150 000,00 Kč
131 995,00 Kč
88,0

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2021
Jednalo se o částku vyčleněnou na úhradu výdajů za
vypravení pohřbů a uložení do společného hrobu
občanů, kteří zemřeli na území města Přerova a nebyli nalezeni rodinní příslušníci, kteří by pohřeb vypravili a uhradili. Pro rok 2021 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na dodavatele
této služby, s nímž byla uzavřena rámcová smlouva.
Celkem bylo vypraveno 17 pohřbů.

Statutární město Přerov získalo dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) s názvem
projektu „Obec přátelská seniorům“. Realizace aktivit a činností projektu byla započata ihned po ukončení nejpřísnějších karanténních opatření v měsíci
květnu a probíhala až do konce roku. Níže je uveden
přehled největších akcí:
� Městské sportovní hry seniorů,
� Jdeme společně,
� Seniorský biograf,
� Seniorské kulturní dny,
� Seniorské cestování,
� divadelní představení ve spolupráci s Moravským
divadlem v Olomouci.
Celoročně bylo pro seniory zajištěno bezplatné plavání v přerovském bazénu, vzdělávací a zájmové
přednášky z rozličných oblastí (pro členy klubů seniorů i širokou veřejnost), uskutečnila se prohlídka
muzea, dále bylo nakoupeno cvičební náčiní a výtvarné pomůcky pro kluby seniorů, podpořena byla
Univerzita třetího věku a táborová škola v přírodě
pro seniory. Část finančních prostředků byla určena
na úhradu činnosti a akcí pro kluby seniorů v místních částech města. Činnosti a aktivity byly z velké
části hrazeny z výše uvedené dotace, pouze malá
část neuznatelných nákladů pak z prostředků města.

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám
obyvatelstva
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

290 000,00 Kč
290 000,00 Kč
256 283,00 Kč
88,4

Byla uhrazena část věcné režie (výše odpisů DHM)
kalkulované ZŠS v ceně oběda. Příspěvek na 1 oběd
pro poživatele starobních a plných invalidních důchodů s trvalým pobytem v Přerově činil 1,50 Kč.
Za rok 2021 bylo odebráno 169 454 obědů. Dále byly
hrazeny výdaje spojené se střednědobým plánováním
rozvoje sociálních služeb na území města Přerova,
které bylo realizováno ve spolupráci s Centrem pro
komunitní práci východní Morava. Hrazeny byly
výdaje spojené s tiskem letáčků pro pracovní slupinu
Rodina, děti a mládež, propagací služeb, tiskem
plánů a letáků, vzděláváním členů pracovních skupin
a občerstvení.

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (recepty)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Prostředky byly určeny na úhradu nákladů za výrobu
lékařských receptů s modrým pruhem a žádanek na
opiáty. Jelikož byl realizovaný velmi nízký prodej,
nevznikla potřeba zadávat výrobu dalších receptů.

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Sociální služby města Přerova

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

6 000,00 Kč
6 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Finanční prostředky byly rozpočtovány na pořízení
2 tísňových hodinek v souvislosti s realizací projektu
„Tísňové hodinky pro seniory na území města Přerova“, započatého v roce 2019, a na jejich údržbu.
V průběhu roku nebyla potřeba pořízení ani údržby
realizovat. K 31.12.2021 bylo oddělením zapůjčeno
15 ks tísňových hodinek z celkem 22 ks.

25 797 900,00 Kč
85 756 930,00 Kč
85 756 608,00 Kč
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.
Na základě podepsané smlouvy, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, byla ze
státního rozpočtu prostřednictvím KÚ poskytnuta
účelová dotace ve výši 50 198 700 Kč. V říjnu 2021
proběhlo II. kolo dofinancování sociálních služeb.
Další tři 3 dotace pak byly poskytnuty na základě

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
0,0 Kč
0,0

120 000,00 Kč
1 145 200,00 Kč
974 210,44 Kč
85,1
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Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
prevence

žádostí podaných ve vyhlášených dotačních programech MPSV v souvislosti s epidemií Covid-19,
a na:
� mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců
v sociálních službách
8 254 737 Kč
� úhradu zvýšených provozních výdajů a sanaci
výpadku příjmů
1 321 434 Kč
� úhradu nákladů na zakoupení testů a úkonů
testování
17 460 Kč
MPSV poskytlo dotaci určenou pro středisko Městské
jesle jako účelovou dotaci pro poskytovatele registrované služby péče o dítě v dětské skupině.

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
108 000,00 Kč
108 000,00 Kč
100,0

Jednalo se o finanční dar poskytnutý společností
EUROVIA CS, a. s., který byl přerozdělen obyvatelům místní části Dluhonice, jenž byli dotčeni
výstavbou malé lávky v ulici U Rozvodny v rámci
rekonstrukce železniční tratě. Kompenzace za komplikace způsobené ztíženou dopravou do města se
týkala 8 bytů po dobu 9 měsíců.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Oddělení vykonávalo 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.
Dotační program v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Výdajová část rozpočtu
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

4 091 600,00 Kč
4 091 600,00 Kč
4 081 600,00 Kč
99,8

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Finanční prostředky byly vyčleněny na Dotační program vyhlášený městem pro rok 2021 pro oblast
sociální a zdravotnictví. Pro výběr příjemců byla
nastavena vnitřní hodnotící kritéria, která výrazně
zohledňovala podporu poskytovatelům registrovaných sociálních služeb. Finanční prostředky byly
rozděleny na realizaci 76 projektů. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a nemožnosti realizovat
původní záměr, na který byla dotace poskytnutá, jeden z příjemců dotaci ve výši 10 000 Kč vrátil.

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu poplatků
lékařům za vyhotovení zprávy o zdravotním stavu
dítěte a na krizové nákupy, dále na občerstvení při
při pracovních setkáních se zástupci Policie ČR,
Městské policie, Probační a mediační služby apod.,
kteří se zabývají problematikou sociálně-právní
ochrany dětí (OSPOD) a na preventivní akce pro
děti, z nichž se uskutečnilo pouze cvičení v posilovně spojené s výkladem o zdravé stravě a životním
stylu. Další plánované akce pro děti byly v souvislosti s vývojem epidemiologické situace zrušeny.
Na podzim se pracovnice oddělení aktivně zapojily
do akce „Den pro rodinu“ pořádané přerovským
Mateřským centrem Sluníčko. Hrazeno bylo také
provádění orientačních testů pro detekci přítomnosti
drog nebo drogových metabolitů v lidské moči
u klientů OSPOD.

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám
obyvatelstva
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
21 400,00 Kč
71,3

0,00 Kč
69 000,00 Kč
43 982,00 Kč
63,70

Jednalo se o poskytnutí mimořádné dotace subjektům:
� Klíč – centrum služeb Olomouckého kraje
2 000 Kč
� Potravinová banka v Olomouckém kraji, z. s.
15 000 Kč
Dále je zde zahrnut výtěžek z veřejné sbírky na pořízení kompenzačních pomůcek ve výši 26 982 Kč pro
organizaci Alfa handicap – sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu, z. s. Přerov.

Činnost místní správy (SPOD)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
32 677,00 Kč
32,7

Finanční prostředky byly použity na úhrady výdajů
spojených s pořádáním případových konferencí tzv.
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Výdajová část rozpočtu:

facilitací a jejich vedení externími pracovníky. Na
poskytování uvedené služby byla uzavřena rámcová
smlouva. Z důvodu nepříznivé epidemiologické
situace bylo konání případových konferencí velmi
omezeno. Dále byl z dotace MPSV uplatněný nákup
sladkostí pro děti svěřené do péče jiných osob
odpovědných za výchovu dítěte a dětí v předpěstounské péči, jejichž vývoj je OSPOD povinen
sledovat, a dále také pro děti s nařízenou ústavní
výchovou, uloženou ochrannou výchovou nebo
ochranným léčením ústavním, které je OSPOD, dle
příslušného zákona, povinen nejméně jednou za 3
měsíce navštívit.

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

75 000,00 Kč
75 000,00 Kč
528,00 Kč
0,7

Část finančních prostředků byla vyčleněna na řešení
krizových stavů a situací a použita na jeden krizový
nákup potravin pro osobu bez přístřeší. Další finanční prostředky byly rozpočtovány také na realizaci
projektu „iglú“, který pokračoval ve své realizaci,
započaté v roce 2019. Na jaře nebyly dohledány,
popř. byly znehodnoceny 2 ks iglú a došlo k jejich
vyřazení z účetní evidence. Počet přístřešků je však
dostačující, nebylo proto třeba pořizovat nové.

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 samostatné působnosti pak činnosti na základě zákonů
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a to
v následujících kategoriích:
� poskytovalo sociální a odborné poradenství zejména při sociálních událostech, jako je zdravotní postižení nebo duševní onemocnění, závislost
na péči jiné osoby, péče o osobu závislou na péči
jiné osoby, sociální vyloučení v důsledku chudoby, nemoci apod.,
� vyhledávalo klienty v jejich přirozeném prostředí
a poskytovalo komplexní činnosti přímé sociální
práce na základě individuálních potřeb jednotlivců
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 podmínky 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 přednášek a besed.

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

150 000,00 Kč
150 000,00 Kč
29 077,01 Kč
19,4

V rámci projektu „Obec přátelská seniorům“ byly
v průběhu roku realizovány sportovní, kulturní
a společenské akce. Pouze malá část nákladů, které
byly v rámci projektu neuznatelnými náklady, byla
financována z prostředků oddělení sociální prevence
a pomoci. Jednalo se např. o nákup tavných pistolí,
materiálu a pomůcek pro výtvarné a aktivizační činnosti, sáčky pro zabalení dárků, doplatek za projekci
filmu a pronájem kina, startovné na sportovních
hrách aj.

Zprávu podala: Mgr. Romana Pospíšilová
vedoucí odboru sociálních věcí a školství

– 93 –

příděly
příspěvek
na provoz

mateřské školy

dotace a dary
covid kraj
(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

824 353,00

310 525,80

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

Přerov, Dvořákova 23

302

633 393,00

318 981,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Přerov, Komenského 25

305

594 925,00

442 025,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Přerov, Kouřílkova 2

306

1 262 165,00

456 753,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Přerov, Kratochvílova 19

307

594 397,00

342 564,00

136 100,00

0,00

34 375,00

34 375,00

6 875,00

27 500,00

Přerov, Lešetín 5

308

474 045,00

310 230,00

0,00

0,00

1 760,00

1 760,00

0,00

1 760,00
29 506,75

Přerov, Optiky 14

309

1 107 292,00

336 009,75

0,00

0,00

36 882,75

36 882,75

7 376,00

Přerov, U tenisu 2

313

1 062 186,00

361 152,00

0,00

0,00

13 600,00

13 600,00

2 720,00

10 880,00

Radost, Přerov, Kozlovská 44

323

1 386 763,00

356 973,17

0,00

33 862,81

3 920,00

37 782,81

3 782,00

34 000,81
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Píšťalka, Přerov, Máchova 8

325

888 877,00

377 597,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Přerov - Újezdec, p.o., Hlavní 61

318

428 644,00

276 839,50

72 825,00

0,00

2 400,00

2 400,00

0,00

2 400,00

ZŠ J.A. Komenského a MŠ,
Přerov - Předmostí, Hranická 14

348

1 610 775,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 867 815,00

3 889 651,99

127 800,56

20 753,00

107 047,56

celkem za MŠ

0,00
208 925,00

33 862,81

93 937,75

příděly

příspěvek
na provoz

základní školy
ZŠ J.A. Komenského a MŠ,
Přerov - Předmostí, Hranická 14

348

2 943 376,00

dotace a dary
covid kraj
(Šablony a Obědy
do škol)
1 429 076,00

příděly do IF
nad rámec
příspěvku na provoz

461 500,00

výsledek hosp.
město

0,00

výsledek hosp.
- doplň. činnost

celkem
výsledek hosp.

fond odměn

27 011,50

27 011,50

2 701,00

rezervní fond
město

24 310,50

Přerov, Za mlýnem 1

351

3 677 793,00

17 000,00

0,00

0,00

12 078,50

12 078,50

2 416,00

9 662,50

Přerov, Trávník 27

349

3 127 564,00

1 392 560,00

0,00

0,00

41 407,00

41 407,00

1 000,00

40 407,00

Přerov, Svisle 13

342

2 593 386,00

831 951,00

0,00

0,00

20 715,00

20 715,00

4 143,00

16 572,00

Přerov, Boženy Němcové 16

335

2 617 498,00

873 096,50

0,00

0,00

56 170,00

56 170,00

1 000,00

55 170,00

Přerov, Velká Dlážka 5

341

2 541 667,00

36 838,20

0,00

0,00

13 783,30

13 783,30

0,00

13 783,30

Přerov, Želatovská 8

337

2 350 633,00

671 698,00

0,00

0,00

40 257,00

40 257,00

4 026,00

36 231,00

Přerov, U tenisu 4

340

3 391 087,00

7 000,00

0,00

0,00

46 680,60

46 680,60

9 336,00

37 344,60

23 243 004,00

5 259 219,70

461 500,00

0,00

258 102,90

258 102,90

24 622,00

233 480,90

celkem za ZŠ *)

Nad rámec
příspěvku na
provoz - příspěvek
na předfin. ozdr.
pobytů

400 000,00

400 000,00
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Finanční vypořádání školských zařízení - rok 2021 (údaje v Kč)

zařízení školního
stravování
Přerov, Kratochvílova 30

příspěvek
na provoz
370

5 840 164,00

dotace a dary
covid kraj
80 403,00

příděly do IF
nad rámec
příspěvku na provoz

585 700,00

výsledek hosp.
město
-

výsledek hosp.
- doplň. činnost
280 718,93

celkem
výsledek hosp.
280 718,93

fond odměn

-

rezervní fond
město
280 718,93

příděly
příspěvek
na provoz

knihovna
Městská knihovna, p. o.
Žerotínovo nám 36

dotace

příděly do IF
nad rámec
příspěvku na provoz

výsledek hosp.
město

výsledek hosp.
- doplň. činnost

celkem
výsledek hosp.

fond odměn

rezervní fond
město

15 172 636,00

1 419 238,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

55 123 619,00

10 648 512,69

1 256 125,00

33 862,81

632 759,58

666 622,39

45 375,00

621 247,39
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502

Celkem za oddělení školství
a mládeže

*) Jedná se o příspěvky zaslané odborem sociálních věcí a školství
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Dotační program na podporu oblasti sportu
číslo sml.

název

dotace celkem

vyúčtování
podáno dne

SML/0134/2021 KMK Zubr Přerov, z. s.

48 000,00

25.01.2022

SML/0135/2021 ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV

46 000,00

30.01.2022

SML/0136/2021 DRAGON FORCE PŘEROV, z. s.

52 000,00

20.01.2022

SML/0137/2021 TJ Sokol Újezdec, z. s.

37 000,00

24.01.2022

SML/0138/2021 Kanoistika Přerov, z.s.

55 000,00

14.01.2022

SML/0139/2021 Hokejbal Přerov z. s.

17 000,00

28.01.2022

SML/0140/2021 HC ZUBR Přerov, z. s.

4 480 000,00

28.01.2022

SML/0141/2021 SKORPEN Přerov-potápěčský klub, pobočný spolek SPMS

57 000,00

31.01.2022

SML/0142/2021 Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

38 000,00

16.12.2021

SML/0143/2021 Taneční klub Olymp Olomouc, z. s. *
SML/0144/2021 MG Bike Team, z. s.
SML/0145/2021 Tělocvičná jednota Sokol Henčlov
SML/0146/2021 Volejbal Přerov, z. s.
SML/0147/2021 FOTBALOVÝ KLUB KOZLOVICE, z. s.
SML/0148/2021 TJ SPARTAK PŘEROV, spolek

6 000,00

26.01.2022

17 000,00

20.01.2022

7 000,00

31.01.2022

1 460 000,00

27.01.2022

490 000,00

04.01.2022

24 000,00

24.01.2022

SML/0149/2021 TJ SPARTAK PŘEROV, spolek

66 000,00

24.01.2022

SML/0150/2021 Sportovní klub Žeravice, spolek

105 000,00

27.01.2022

17 000,00

10.12.2021

SML/0151/2021 Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov
SML/0152/2021 Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov
SML/0153/2021 TK PRECHEZA Přerov, z. s.
SML/0154/2021 Šachový klub Vinary, z. s.

38 000,00

16.12.2021

650 000,00

28.01.2022

8 000,00

26.01.2022

SML/0155/2021 FBC Přerov, z. s.

455 000,00

17.01.2022

SML/0156/2021 1. FC Viktorie Přerov, z.s.

905 000,00

31.01.2022

SML/0157/2021 Veslařský klub Přerov, z. s.

120 000,00

18.01.2022

SML/0158/2021 SK BADMINTON Přerov, z. s.

57 000,00

26.01.2022

SML/0159/2021 Tělocvičná jednota Sokol Přerov

66 000,00

30.11.2021

SML/0160/2021 Tělocvičná jednota Sokol Přerov

3 000,00

30.11.2021

SML/0161/2021 Tělocvičná jednota Sokol Přerov

9 000,00

30.11.2021

SML/0162/2021 Tělocvičná jednota Sokol Přerov

15 000,00

30.11.2021

SML/0163/2021 Fantasy Přerov, z. s.

70 000,00

26.01.2022

SML/0164/2021 Tenisový Klub Kozlovice, z. s.

10 000,00

26.01.2022

SML/0165/2021 ÚAMK - AMK MXA PŘEROV

8 000,00

31.01.2022

105 000,00

30.01.2022

SML/0167/2021 JUDO SK Přerov, z. s.

10 000,00

31.01.2022

SML/0168/2021 Tělovýchovná jednota Union Lověšice, z. s.

34 000,00

31.01.2022

SML/0169/2021 Duha Klub Dlažka

88 000,00

28.01.2022

SML/0170/2021 Fitness AVE Přerov, z. s.

49 000,00

25.01.2022

SML/0171/2021 Taneční škola Duckbeat, z. s.

38 000,00

31.01.2022

6 000,00

31.01.2022

SML/0166/2021 NIGHT BIRDS - INLINE HOCKEY CLUB PŘEROV, z. s.

SML/0172/2021 AD team, z. s.
SML/0173/2021 TBS Přerov, z. s.

66 000,00

31.01.2022

SML/0174/2021 TJ SPARTAK PŘEROV, spolek

32 000,00

24.01.2022

SML/0175/2021 TJ SPARTAK PŘEROV, spolek

30 000,00

24.01.2022

SML/0176/2021 TJ SPARTAK PŘEROV, spolek

66 000,00

24.01.2022

SML/0177/2021 Sportovní klub Přerov 1908, z. s.

8 000,00

30.01.2022

SML/0178/2021 Sportovní klub Přerov 1908, z. s.

325 000,00

30.01.2022
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číslo sml.

název

dotace celkem

vyúčtování
podáno dne

SML/0179/2021 Sportovní klub Přerov 1908, z. s.

50 000,00

SML/0180/2021 Sportovní klub Přerov 1908, z. s.

37 000,00

30.01.2022

SML/0181/2021 Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, z. s.

37 000,00

04.02.2022

SML/0182/2021 Sportovní klub ŠELA SPORT, z. s.

17 000,00

13.01.2022

SML/0183/2021 Cyklistický oddíl MIKO CYCLES Přerov, z. s.

24 000,00

05.01.2022

6 000,00

30.01.2022

34 000,00

25.01.2022

SML/0184/2021 Sportovní klub Přerov 1908, z. s.
SML/0222/2021 KMK Zubr Přerov, z .s.

vráceno

30.01.2022

SML/0223/2021 TJ Sokol Újezdec, z. s.

33 000,00

26.01.2022

SML/0224/2021 Tělocvičná jednota Sokol Henčlov

26 000,00

31.01.2022

SML/0225/2021 FOTBALOVÝ KLUB KOZLOVICE, z. s.

93 000,00

04.01.2022

SML/0226/2021 Sportovní klub Žeravice, spolek

110 000,00

27.01.2022

SML/0228/2021 Sportovní klub Žeravice, spolek

44 500,00

27.01.2022

SML/0229/2021 TJ SPARTAK PŘEROV, spolek

26 500,00

24.01.2022

SML/0230/2021 TK PRECHEZA PŘEROV, z. s.

41 000,00

28.01.2022

SML/0231/2021 TK PRECHEZA PŘEROV, z. s.

37 000,00

28.01.2022

SML/0232/2021 Tělocvičná jednota Sokol Přerov

270 000,00

13.01.2022

SML/0233/2021 Tělovýchovná jednota Union Lověšice, z. s.

23 500,00

31.01.2022

SML/0234/2021 Duha Klub Dlažka

34 000,00

28.01.2022

SML/0235/2021 Sportovní klub Přerov 1908, z. s.

48 000,00

31.01.2022

SML/0236/2021 TJ SPARTAK PŘEROV, spolek

530 000,00

24.01.2022

SML/0237/2021 1. FC Viktorie Přerov, z. s.

95 000,00

31.01.2022

SML/0238/2021 Sportovní klub Přerov 1908, z. s.

48 000,00

31.01.2022

SML/0239/2021 Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, z. s.

23 500,00

04.02.2022

SML/0240/2021 Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, z. s.

24 000,00

04.02.2022

SML/0284/2021 Sokolská župa Středomoravská-Kratochvilova Přerov

5 000,00

18.10.2021

SML/0285/2021 Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8

4 000,00

17.01.2022

SML/0286/2021 Okresní fotbalový svaz Přerov

6 500,00

20.12.2021

SML/0287/2021 Okresní fotbalový svaz Přerov

6 500,00

20.12.2021

SML/0288/2021 Okresní fotbalový svaz Přerov

8 500,00

20.12.2021

SML/0289/2021 Okresní fotbalový svaz Přerov

7 000,00

20.12.2021

SML/0290/2021 DRAGON FORCE PŘEROV, z. s.

11 000,00

29.10.2021

SML/0291/2021 DRAGON FORCE PŘEROV, z. s.

6 500,00

20.01.2022

SML/0292/2021 Sportovní klub ŠELA SPORT, z. s.

52 000,00

18.08.2021

52 000,00

SML/0293/2021 Sportovní klub ŠELA SPORT, z. s.

25 000,00

18.08.2021

25 000,00

SML/0294/2021 Sportovní klub ŠELA SPORT, z. s.

10 000,00

18.08.2021

10 000,00

SML/0295/2021 Sportovní klub ŠELA SPORT, z. s.

8 500,00

06.01.2022

SML/0296/2021 Kanoistika Přerov, z. s.

12 000,00

17.01.2022

SML/0297/2021 SKORPEN Přerov-potápěčský klub, pobočný spolek SPMS

10 000,00

31.01.2022

SML/0298/2021 SKORPEN Přerov-potápěčský klub, pobočný spolek SPMS

6 000,00

17.12.2021

SML/0299/2021 SKORPEN Přerov-potápěčský klub, pobočný spolek SPMS

10 000,00

31.01.2022

SML/0300/2021 Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

7 500,00

16.12.2021

SML/0301/2021 Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

8 000,00

16.12.2021

SML/0302/2021 Volejbal Přerov, z. s.

34 000,00

29.11.2021

SML/0303/2021 TK PRECHEZA PŘEROV, z. s.

29 000,00

28.01.2022

SML/0304/2021 TK PRECHEZA PŘEROV, z. s.

23 000,00

28.01.2022

SML/0305/2021 SK BADMINTON Přerov, z. s.

8 000,00

26.01.2022

SML/0306/2021 Tenisový Klub Kozlovice, z. s. *

2 500,00

27.01.2022

– 97 –

11 000,00
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2 500,00

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2021
___________________________________________________________________________________
číslo sml.

název

dotace celkem

vyúčtování
podáno dne

SML/0307/2021 Tenisový Klub Kozlovice, z. s.

3 000,00

26.01.2022

SML/0308/2021 Tenisový Klub Kozlovice, z. s.

7 000,00

26.01.2022

SML/0309/2021 MORAVIAN DRAGONS, z. s.

17 000,00

27.01.2022

SML/0310/2021 Duha Klub Dlažka

10 000,00

28.01.2022

SML/0311/2021 Duha Klub Dlažka

23 000,00

28.01.2022

SML/0312/2021 Duha Klub Dlažka

12 000,00

28.01.2022

vráceno

SML/0313/2021 AD team, z. s. *

2 000,00

07.02.2022

2 000,00

SML/0314/2021 AD team, z. s. *

2 000,00

07.02.2022

2 000,00

SML/0315/2021 TBS Přerov, z. s.

7 000,00

28.12.2021

SML/0316/2021 TBS Přerov, z. s.

9 000,00

31.01.2022

SML/0317/2021 TBS Přerov, z. s.

3 500,00

28.12.2021

SML/0318/2021 FBC Přerov, z. s.

6 500,00

17.01.2022

SML/0319/2021 TJ SPARTAK PŘEROV, spolek *

4 500,00

25.01.2022

4 500,00

SML/0320/2021 TJ SPARTAK PŘEROV, spolek *

4 500,00

25.01.2022

4 500,00

SML/0321/2021 TJ SPARTAK PŘEROV, spolek *

17 000,00

25.01.2022

17 000,00
4 000,00

SML/0322/2021 TJ SPARTAK PŘEROV, spolek *

4 000,00

25.01.2022

12 000,00

31.01.2022

SML/0324/2021 Sportovní klub Přerov 1908, z. s.

9 000,00

30.01.2022

SML/0325/2021 Sportovní klub Přerov 1908, z. s.

10 000,00

30.01.2022

8 000,00

29.09.2021

62 000,00

10.11.2021

SML/0323/2021 1. FC Viktorie Přerov, z. s.

SML/0327/2021 NADAČNÍ FOND MAMUT
SML/0328/2021 Cyklistický oddíl MIKO CYCLES Přerov, z. s.

CELKEM

12 538 500,00

146 500,00

* dotace byly vráceny v roce 2022

Dotační program C na podporu oblasti sportu
číslo sml.

název

dotace celkem

SML/0441/2021 DRAGON FORCE PŘEROV, z. s.
SML/0443/2021 Kanoistika Přerov, z. s.

vyúčtování
podáno dne

85 000,00

20.01.2022

51 000,00

17.01.2022

SML/0445/2021 Volejbal Přerov, z. s.

210 000,00

27.01.2022

SML/0446/2021 FOTBALOVÝ KLUB KOZLOVICE, z. s.

130 000,00

04.01.2022

SML/0447/2021 SK BADMINTON Přerov, z. s.
SML/0448/2021 1. FC Viktorie Přerov, z. s.
SML/0449/2021 Karate Přerov, z. s.

55 000,00

26.01.2022

130 000,00

31.01.2022

70 000,00

10.01.2022

SML/0450/2021 TJ SPARTAK PŘEROV, spolek

130 000,00

24.01.2022

SML/0451/2021 HC ZUBR Přerov, s. r. o.

500 000,00

31.01.2022

SML/0453/2021 Sportovní klub Žeravice, spolek

120 000,00

31.01.2022

SML/0454/2021 FBC Přerov, z. s.

160 000,00

17.01.2022

SML/0456/2021 Klub vodního póla Přerov

120 000,00

31.01.2022

SML/0457/2021 NIGHT BIRDS - INLINE HOCKEY CLUB PŘEROV, z. s.

150 000,00

29.01.2022

SML/0458/2021 Sportovní klub Přerov 1908, z. s.

130 000,00

30.01.2022

55 000,00

31.01.2022

SML/0459/2021 AD team, z. s.
SML/0460/2021 MORAVIAN DRAGONS, z. s.

54 000,00

27.01.2022

SML/0461/2021 TBS Přerov, z. s.

50 000,00

27.12.2021

300 000,00

30.01.2022

SML/0462/2021 AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR

CELKEM

2 500 000,00
– 98 –

vráceno

50 000,00
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Dotační program na podporu oblasti volného času
číslo sml.
SML/0021/2021

název

dotace celkem

Junák - český skaut, středisko Prof. Skoumala
Přerov, z. s.

SML/0022/2021 Mykologický spolek Přerov
SML/0023/2021 Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Přerov
SML/0024/2021 KYNOLOGICKÝ SPOLEK PŘEROV
SML/0025/2021 Člověk v tísni, o. p. s.
SML/0026/2021 Krajská organizace ČSŽ Olomoucký kraj
SML/0027/2021 KČT, odbor SK Přerov

vyúčtování
podáno dne

15 000,00

27.01.2022

5 000,00

24.01.2022

6 000,00

17.01.2022

5 000,00

15.12.2021

4 000,00

26.01.2022

3 000,00

28.01.2022

6 000,00

24.01.2022

SML/0028/2021 Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Přerov
SML/0029/2021 Klub přátel turistiky a sportu Přerov, z. s.

20 000,00

17.01.2022

4 000,00

27.01.2022

SML/0030/2021 Tenisový klub Přerov, spolek
SML/0031/2021 Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z. s.

19 000,00

29.01.2022

10 000,00

30.01.2022

SML/0032/2021 Moravská hasičská jednota - hasičský sbor Přerov
SML/0033/2021 Duha Klub Rodinka

7 000,00

26.01.2022

13 000,00

06.01.2021

SML/0034/2021 Duha Klub Dlažka
SML/0035/2021 KLUBOUŠKO, o .s.
SML/0036/2021 Fyzická osoba (A. K.)

45 000,00

28.01.2022

4 000,00

31.01.2022

35 000,00

31.01.2022

SML/0037/2021 Junák - český skaut, středisko Prof. Skoumala Přerov, z. s.
SML/0038/2021 Tenisový klub Přerov, spolek
SML/0039/2021 Asociace TOM ČR, TOM 5504 LIŠÁCI *

20 000,00

27.01.2022

25 000,00

29.01.2022

2 500,00

12.01.2022

SML/0040/2021 Asociace TOM ČR, TOM 5504 LIŠÁCI
SML/0041/2021 Asociace TOM ČR, TOM 5504 LIŠÁCI

2 000,00

12.01.2022

2 000,00

12.01.2022

SML/0042/2021 Asociace TOM ČR, TOM 5504 LIŠÁCI *
SML/0043/2021 Klub přátel turistiky a sportu Přerov, z. s.

2 000,00

12.01.2022

2 000,00

27.01.2022

SML/0044/2021 Klub přátel turistiky a sportu Přerov, z. s.
SML/0045/2021 Mykologický spolek Přerov

9 000,00

27.01.2022

12 000,00

24.01.2022

SML/0046/2021 Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Výkleky
SML/0047/2021 Český svaz chovatelů, z. s., Okresní organizace Přerov

11 000,00

17.01.2022

9 000,00

17.01.2022

SML/0048/2021 Český svaz chovatelů, z. s., Okresní organizace Přerov
SML/0049/2021 Krajská organizace ČSŽ Olomoucký kraj

15 000,00

17.01.2022

3 000,00

28.01.2022

SML/0050/2021 Klub přátel turistiky a sportu Přerov, z. s.
SML/0051/2021 TJ SPARTAK PŘEROV, spolek *

3 000,00

27.01.2022

2 000,00

24.01.2022

SML/0052/2021 Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov
SML/0053/2021 Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov
SML/0054/2021 Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov

5 000,00

10.12.2021

SML/0055/2021 Tělocvičná jednota Sokol Přerov
SML/0056/2021 Tělocvičná jednota Sokol Přerov
SML/0057/2021 KLUBOUŠKO, o. s.
SML/0058/2021 KLUBOUŠKO, o. s.
SML/0059/2021 KLUBOUŠKO, o. s.
SML/0060/2021 KLUBOUŠKO, o. s.

CELKEM

4 000,00

21.06.2021

2 000,00

10.12.2021

2 000,00

16.12.2021

2 000,00

30.11.2021

900,00

31.01.2022

700,00

31.01.2022

4 000,00
5 000,00

31.01.2022
31.01.2022

346 100,00

* dotace byly vráceny v roce 2022
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vráceno

2 500,00

2 000,00

2 000,00

6 500,00
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Individuální dotace a dary
číslo sml.

název

dotace celkem

SML/0484/2021 AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR
SML/0743/2021 Kanoistika Přerov, z. s.

28 000,00

SML/0708/2021 AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR
SML/0939/2021 KSK Limit, z. s.
SML/1539/2021 Fitness AVE Přerov z. s.
SML/1665/2021 Fyzická osoba (P. P.)
SML/1666/2021 1. FC Viktorie Přerov, z. s. *
SML/1161/2021 Tělocvičná jednota Sokol Přerov
SML/1663/2021 Fyzická osoba (L. Č.)
SML/1664/2021 Fyzická osoba (N. H.)
SML/0960/2021 Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Přerov I
SML/0961/2021 Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Přerov II

CELKEM

– 100 –

vráceno

30.01.2022

600 000,00

10.11.2021

24 000,00

30.01.2022

28 000,00

31.01.2022

12 000,00

12.01.2022

5 000,00

12.01.2022

5 000,00

12.01.2022

8 000,00

30.11.2021

5 000,00

18.01.2022

5 000,00

18.01.2022

15 000,00
15 000,00

dar
dar

750 000,00

* dotace byla vrácena v roce 2022

vyúčtování
podáno dne

5 000,00

5 000,00
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Dotační program na podporu oblasti sociální a zdravotní
číslo sml.

název

dotace celkem

SML/0084/2021 Linka bezpečí, z. s.

vyúčtování
podáno dne

3 000,00

28.01.2022

220 000,00

24.01.2022

SML/0087/2021 Sjednocená org.nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

35 000,00

24.01.2022

SML/0089/2021 Sjednocená org.nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

35 000,00

24.01.2022

SML/0091/2021 Charita Prostějov

20 000,00

17.01.2022

SML/0085/2021 Spolusetkávání Přerov, z. ú.

SML/0092/2021 SOS dětské vesničky, z. s.

60 000,00

26.01.2022

SML/0093/2021 Sdružení MOST K ŽIVOTU, z. s.

70 000,00

12.01.2022

SML/0095/2021 Sdružení MOST K ŽIVOTU, z. s.

80 000,00

12.01.2022

SML/0096/2021 Sociální služby města Kroměříže, p. o.

6 000,00

12.01.2022

365 000,00

26.01.2022

SML/0099/2021 Středisko sociální prevence Olomouc, p. o.

10 000,00

17.01.2022

SML/0100/2021 Domov A. Skeneho Pavlovice u Př., p. o.

14 000,00

25.01.2022

4 000,00

8.10.2021

SML/0102/2021 TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.

35 000,00

28.01.2022

SML/0103/2021 TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.

30 000,00

28.01.2022

130 000,00

24.01.2022

SML/0105/2021 Jdeme Autistům Naproti, z. s.

8 000,00

2.12.2021

SML/0106/2021 Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc

8 000,00

20.01.2022

30 000,00

14.10.2021

4 000,00

28.01.2022

25 000,00

26.01.2022

SML/0098/2021 Svaz tělesně postižených v ČR, z. s. MO Přerov

SML/0101/2021 Dům sociálních služeb Návojná, p. o.

Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním
SML/0104/2021
postižením, z. s.

SML/0107/2021 Hospic na Svatém Kopečku
SML/0108/2021 NADĚJE
SML/0109/2021 Člověk v tísni, o. p. s.

30 000,00

26.01.2022

SML/0111/2021 Charita Přerov

SML/0110/2021 Člověk v tísni, o. p. s.

530 000,00

27.01.2022

SML/0112/2021 Charita Přerov

60 000,00

27.01.2022

SML/0113/2021 Charita Přerov

55 000,00

27.01.2022

SML/0114/2021 Charita Přerov

100 000,00

27.01.2022

SML/0115/2021 Charita Přerov

80 000,00

27.01.2022

SML/0116/2021 Charita Přerov

210 000,00

27.01.2022

SML/0117/2021 Duševní zdraví, o. p. s.

140 000,00

07.01.2022

5 000,00

17.01.2022

SML/0119/2021 Armáda spásy v ČR, z. s.

335 000,00

27.01.2022

SML/0120/2021 Armáda spásy v ČR, z. s.

55 000,00

27.01.2022

8 000,00

25.01.2022

SML/0118/2021 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, KO, p. s.

SML/0121/2021 Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc
SML/0122/2021 Domov pro seniory Radkova Lhota, p. o.

30 000,00

26.01.2022

SML/0123/2021 Domov pro seniory Radkova Lhota, p. o.

10 000,00

26.01.2022

SML/0124/2021 Maltézská pomoc, o. p. s.

60 000,00

27.01.2022

SML/0125/2021 KAPPA-HELP, z. s.

55 000,00

31.01.2022

SML/0126/2021 KAPPA-HELP, z. s.

55 000,00

26.01.2022

SML/0127/2021 KAPPA-HELP, z. s.

70 000,00

26.01.2022

SML/0128/2021 KAPPA-HELP, z. s.

60 000,00

26.01.2022

SML/0129/2021 Domov Na zámečku Rokytnice, p. o.

12 000,00

26.01.2022

SML/0130/2021 Domov Na zámečku Rokytnice, p. o.

6 000,00

26.01.2022
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číslo sml.

název

dotace celkem

SML/0131/2021 Jsme tady, o. p. s.

vyúčtování
podáno dne

150 000,00

31.01.2022

SML/0132/2021 Centrum Dominika Kokory, p. o.

26 000,00

20.01.2022

SML/0133/2021 Armáda spásy v ČR, z. s.

24 600,00

27.01.2022

10 000,00

17.01.2022

6 000,00

20.01.2022

6 000,00

12.01.2022

SML/0188/2021 Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Přerov

6 000,00

12.01.2022

SML/0189/2021 Unie ROSKA - reg.org. ROSKA PŘEROV, z. p. s. *

6 000,00

SML/0185/2021
SML/0186/2021
SML/0187/2021

SML/0190/2021

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.
okresní organizace Přerov
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.
okresní organizace Přerov
Asociace rodičů a přátel zdrav. post. dětí v ČR, z. s.
Klub KORÁLEK

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.
základní organizace Přerov

SML/0191/2021 Centrum moudré šance, spolek
SML/0192/2021

Alfa handicap-sdružení občanů se zdrav. post.
přerovského regionu, z. s.

SML/0193/2021 SNADNO, z. s. Přerov

6 000,00

6 000,00

20.01.2022

5 000,00

28.01.2022

6 000,00

25.01.2022

6 000,00

19.01.2022

SML/0194/2021 Centrum pro rodinu a děti Přerov, z. s.

70 000,00

24.01.2022

SML/0195/2021 Jak Dál? z. s.

25 000,00

25.01.2022

SML/0196/2021 Jak Dál? z. s.

25 000,00

25.01.2022

6 000,00

27.01.2022

SML/0197/2021

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.
základní organizace SPCCH 3

SML/0198/2021 Maltézská pomoc, o. p. s.

35 000,00

27.01.2022

SML/0199/2021 Andělé Stromu života, p. s.

25 000,00

20.01.2022

SML/0200/2021 Psycholog Toth, s. r. o.

35 000,00

28.01.2022

SML/0201/2021 Duha Klub Rodinka

12 000,00

10.01.2022

SML/0202/2021 Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

10 000,00

17.01.2022

50 000,00

12.10.2021

SML/0257/2021 TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.

22 000,00

28.01.2022

SML/0258/2021 Alfa handicap - sdružení občanů se zdrav. postižením, z. s.

10 000,00

SML/0256/2021

Svaz tělesně postižených v ČR, z. s.
místní organizace Přerov

10 000,00

SML/0259/2021 Charita Přerov

100 000,00

27.01.2022

SML/0260/2021 Charita Přerov

60 000,00

27.01.2022

SML/0261/2021 Duševní zdraví, o. p. s.

10 000,00

19.01.2022

SML/0262/2021 KAPPA-HELP, z. s.

60 000,00

26.01.2022

SML/0263/2021 KAPPA-HELP, z. s.

26 000,00

26.01.2022

SML/0264/2021 KAPPA-HELP, z. s.

35 000,00

26.01.2022

SML/0265/2021 KAPPA-HELP, z. s.

15 000,00

26.01.2022

SML/0266/2021 Člověk v tísni, o. p. s.

15 000,00

26.01.2022

SML/0267/2021 Jsme tady, o. p. s.

30 000,00

31.01.2022

CELKEM

4 091 600,00

* dotace byla vrácena v roce 2022
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Individuální dotace a dary
číslo sml.

název

dotace celkem

vyúčtování
podáno dne

SML/0675/2021 Český tenisový svaz vozíčkářů, z. s.
SML/0734/2021 Klíč-centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

25 000,00
2 000,00

18.01.2022

SML/1280/2021 Potravinová banka v Olomouckém kraji z. s.
SML/1499/2021 Fyzická osoba (J. H.)

15 000,00

30.11.2021

13 500,00

dar

SML/1500/2021 Fyzická osoba (D. H.)
SML/1501/2021 Fyzická osoba (Z. K.)

13 500,00

dar

13 500,00

dar

SML/1502/2021 Fyzická osoba (E. M.)
SML/1503/2021 Fyzická osoba (M. P.)

13 500,00

dar

13 500,00

dar

SML/1504/2021 Fyzická osoba (A. R.)
SML/1505/2021 Fyzická osoba (V. Š.)

13 500,00

dar

13 500,00

dar

SML/1506/2021 Fyzická osoba (P. Š.)

13 500,00

dar

CELKEM

150 000,00
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Odbor evidenčních správních služeb a obecního
živnostenského úřadu
orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy
sídlo: Bratrská 34
telefon: 581 268 111
(65)
vedoucí odboru
(1)

oddělení
evidenčně správních
agend a matriky
Sídlo: Horní nám. 10, nám. TGM 16

oddělení
dopravně správních
agend
Sídlo: nám. TGM 16

oddělení
dopravních přestupků
a registru řidičů
Sídlo: nám. TGM 16

(13)

(17)

oddělení
přestupků

(16)

oddělení
obecní živnostenský
úřad

Sídlo: Smetanova 7

Sídlo: Smetanova 7

(9)

(9)

Odbor evidenčních správních služeb a obecního
živnostenského úřadu byl členěn na 5 oddělení,
v nichž bylo zařazeno celkem 65 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 bodového systému hodnocení řidičů atd.), ověřování listin a podpisů, vydávání občanských průkazů (OP), cestovních
dokladů (CD), matričních dokladů, řidičských průkazů (ŘP), vedení registru řidičů, vydávání živnostemských oprávnění (ŽO) a zkoušky žadatelů o řidičská
oprávnění (ŘO). 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, OP a 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 obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
� podílelo se na zabezpečení voleb a referend, především vedlo stálý a zvláštní seznam voličů a podílelo se na přípravě a tisku výpisů z nich, vydávalo voličské průkazy a vedlo jejich evidenci,
spolupracovalo na přípravě seznamů voličů s obcemi ve svém správním území a vydávalo OP
v souvislosti s výkonem volebního práva.
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Všechna pracoviště oddělení patřila mezi tzv. přepážková pracoviště, tudíž bylo opakovaně v průběhu
roku nutno koordinovat a přizpůsobovat jednotlivé
činnosti ve vztahu k aktuálně vyhlášeným vládním
pandemickým opatřením. Nadále se pokračovalo
v zavedených změnách v objednávkovém systému
na pracovišti OP a CD tak, že ve dnech úterý, čtvrtek a pátek byli obsluhováni pouze objednaní klienti.
S účinností od 2. srpna 2021 začal platit zcela nový
zákon o OP. Od tohoto data byl vydáván nový typ
OP, který obsahuje biometrické údaje, a to zobrazení
obličeje držitele průkazu a 2 otisky prstů (u dětí
mladších 12 let se otisky prstů nepořizují). Průkaz
totožnosti je více zabezpečený a je možné s ním
cestovat po Evropské unii bez nutnosti mít u sebe
cestovní pas. Nově platnost OP skončí uplynutím 45
dnů ode dne, kdy došlo ke změně údajů zapsaných
v OP. Došlo také ke zvýšení některých správních
poplatků, nově je např. přijetí žádosti o vydání OP:
� osobě mladší 15 let (100 Kč),
� za OP ztracený, odcizený, poškozený nebo vydání
OP občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý
pobyt na území ČR (200 Kč).
Během letních měsíců, kdy došlo k uvolnění opatření
a lidé mohli opět cestovat, byl zaznamenám zvýšený
zájem především o vydání dokladů ve zkrácené lhůtě.
Pracoviště OP provozuje rovněž mobilní pracoviště
(off-line procesy), a tím zabezpečuje nabírání žádostí
o OP u imobilních občanů a následné předání vyhotovených OP těmto občanům. V souvislosti s novým
zákonem o OP došlo k podstatné změně v nabírání
a předávání OP u těchto občanů. Zajišťování činnosti
mobilního pracoviště bylo i v roce 2021 ovlivněno
vydanými omezeními, přesto se uskutečnilo 38 výjezdů v celém správním obvodu obecního úřadu
obce s rozšířenou působností Přerov, při nichž bylo
nabráno 238 žádostí a předáno 204 vyhotovených
OP. Stejná situace platila i pro pracoviště ohlašovny
pobytu, kdy činnost ověřování podpisu a změny trvalého pobytu u imobilních občanů byla prováděna
pouze v omezené míře. Uskutečněno bylo 18 výjezdů
a při nich provedeno celkem 29 úkonů z důvodů
provedení legalizace (ověření pravosti podpisu) nebo
změny trvalého pobytu.

opatření vydávaná Ministerstvem zdravotnictví ČR
a respektovat měnící se pokyny k postupu při konání
sňatečných obřadů. Situace nebyla jednoduchá ani
po informační stránce, kdy byly sdělovány potřebné
informace snoubencům při domlouvání termínu
svatby a pak, těsně před obřadem, aktuální podmínky
pro konání sňatečného obřadu. Svateb se ale nakonec
konalo o 14 více než v roce 2020. V zimních měsících také došlo k velkému nárustu počtu úmrtí a tím
ke zvýšené administrativní zátěži pracoviště. Také se
výrazně navýšil počet žádostí o vydání matričních
dokladů s vícejazyčným standardizovaným formulářem pro použití v Evropské unii. Na matrice byla
také přijata hygienické opatření, kdy občané byli
obsluhování v prostorách chodby, aby byl zajištěn
dostatečný odstup obsluhovaných klientů od sebe.
Pracovnice oddělení se v roce 2021 podílely na
přípravě a průběhu voleb do Poslanecké sněmovny.
Pracoviště ohlašovny vytvářelo seznam voličů do
krajského zastupitelstva, vydávalo voličské průkazy
a zajišťovalo službu ve dny voleb. Dále se některé
pracovnice oddělení zapojily do přebírání výsledků
voleb od okrskových volebních komisí.
Za období roku 2021 bylo oddělením evidenčně
správních agend a matriky vydáno dokumentů podle
druhu a jednotlivých pracovišť:
ROK
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2021

Pracoviště občanských průkazů, cestovních
dokladů a evidence obyvatel:
počet přijatých žádostí o vydání OP
z toho Blesk/Superblesk

7 075

8 774

338/14

537/19

22

15

6 839

8 769

žádosti cizích úřadů
počet vydaných OP se strojově
čitelnými údaji
počet vydaných OP bez strojově
čitelných údajů
počet skartovaných OP

5

1

6 516

8 261

přijato oznámení ztrát, odcizení OP

1 050

1 031

počet projednaných přestupků

76

80

z toho: v blokovém řízení
vydání bloku na místě
nezaplaceného
počet přestupků postoupených
na oddělení přestupků
počet vydaných potvrzení o OP
(do 31.07.2021)
počet provedených změn v evidenci
obyvatel
poskytnutí údajů z informačního
systému
přijaté žádosti o vydání cestovního
pasu (CP)

54

62

22

18

14

14

2 001

1 447

132

117

5 593

2 323

1 710

2 534

42/4

142/17

vydané CP

1 634

2 339

počet skartovaných CP

1 370

2 052

87

130

z toho: Blesk/Superblesk

Na matrice pokračovala v souvislosti s pandemií nejasná situace zejména v činnosti uzavírání manželství. Svatební obřady se celý rok konaly s omezeními. Matrikářky musely stále sledovat mimořádná

2020

přijato oznámení ztrát, odcizení CP
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Pracoviště ohlašovny pobytu a Czech POINTU
vydáno potvrzení o změně trvalého
pobytu (TP)
oznámení vlastníkům objektů o změně v počtu osob přihlášených k TP
podáno žádostí o zrušení údaje
o místu TP
vydáno výpisů z evidence obyvatel
počet provedených změn v evidenci
hlášení doručovací adresy
hlášení ukončení TP na území ČR
ověřování podpisů - legalizace
ověřování listin - vidimace
vydávání ověřených výstupů
z informačních systémů veřejné
správy (Czech POINT)
výpisy z katastru nemovitostí
výpisy z obchodního rejstříku
výpisy z rejstříku trestů
výpisy z živnostenského rejstříku
výpisy z registru řidičů
výpisy z registru kvalifikovaných
dodavatelů
výpis z registru autovraky
výpis z insolvenčního rejstříku
konverze dokumentů na žádost
konverze dokumentů z moci úřední
žádost o zřízení datové schránky
oznámení o zneplatnění přístupových
údajů a vydání nových
výpisy ze základních registrů
počet vydaných veřejných listin
o identifikaci

1 053

1 103

337

320

94

105

94
3 382
46
5
1 191
265

86
3 397
54
11
1 176
331

0

0

15

16

279
222/57
16
13
7
28
40

281
211/70
45
26
5
12
27

Počty ověřování pro MMPr

2020

2021

legalizace

1 277

1 325

296

394

vidimace
41
35
198
8
8

45
35
213
9
5

0

0

0
0
151
120
17

0
0
140
80
20

12

6

30

23

26

12

Metodická a kontrolní činnost
Matriční úřad prováděl kontrolu vedení matričních
knih a sbírek listin u 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.
V roce 2021 také proběhla na Matričním úřadu příprava na zkoušky pro 2 úřednice, které budou provádět legalizaci a vidimaci u obecního úřadu spadajícího
do našeho správního obvodu, kdy počet konzultací
činil 2 a počet zkoušek 2.
Příjmová část rozpočtu
Za činnosti prováděné na oddělení byly vybírány
správní poplatky, které byly příjmem rozpočtu města.
Správní poplatky

Pracoviště matriky
počet zápisů v knize narozených
počet zápisů v knize manželství
z toho: církevních/s cizinci
počet zápisů v knize úmrtí
vyhotoveno duplikátů matričních
dokladů
z toho: pro tuzemsko/pro cizinu/od
15.02.2019 pro EU
změny v matričních zápisech (určení
a popření otcovství, osvojení, změny
jména a příjmení, rozvody, opravy)
povolení změny jména a příjmení
zpětvzetí příjmení po rozvodu
příjmení žen v mužském tvaru
volba druhého jména/volba jiného
jména osvojenci
vydáno osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
či s cizincem/od 15.02.2019 pro EU
osvědčení k církevnímu sňatku
prominutí dokladů k uzavření
manželství
povolení uzavřít manželství na jiném
vhodném místě nebo mimo stanovenou dobu

počet provedených vyšších ověření
dokladů pro cizinu
podklady pro zápis do zvláštní
matriky Brno
zápisy určení otcovství
z toho: před/po narozením
ověření podpisů – legalizace
ověřování listin – vidimace
oznámení o nabytí SOČR
nahlížení do matričních knih
doslovné výpisy z matričních knih

858
125
4/5
817

817
139
4/9
827

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

922

835

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (obřady)

873/33/
16

741/41/
53

416

402

24
9
19

38
5
18

1/-

8/1

9/4

20/16

6

3

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

8

8

10

10

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

2 500 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
1 984 800,90 Kč
99,2

70 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
-

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování aj.)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

– 106 –

500,00 Kč
500,00 Kč
478,00 Kč
95,6

20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
27 134,00 Kč
135,7
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Příjmy byly plněny průběžně, přičemž na jejich konečné výši se projevila omezující opatření z důvodu
nemoci pandemie Covid-19, když nebyl takový zájem
o vydávání CP, rozpočet byl proto v průběhu roku
upravován. U svatebních obřadů došlo ke zrušení
vnitřního předpisu (VP), dle kterého byly vybírány
provozní poplatky.

Oddělení dále zpracovává agendu související s vyřizováním oznamovaných shromáždění dle zákona
o právu shromažďovacím. V roce 2021 bylo oznámeno 20 shromáždění, kdy převážnou část tvořila
oznámení shromáždění pro Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly na podzim.
Přehled úkonů v agendě přestupků

Výdajová část rozpočtu

ROK

Činnost místní správy
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

počet došlých oznámení
o přestupku
porušení OZV města
přestupky proti:
- veřejnému pořádku
- občanskému soužití
- majetku
- ostatní přestupky
uloženo na pokutách Kč
z toho: zaplaceno v blokovém
řízení/příkazem na místě

5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
2 100,00 Kč
42,0

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, a to 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 zákonem č. 500/2004 Sb.,
správní řád, všechny ve znění pozdějších předpisů.
Oproti roku 2020 došlo k nárůstu počtu oznámených
přestupků o 404. Z celkového počtu došlých přestupků byla přibližně ¼ vyřešena ve zkráceném
řízení, a to příkazem nebo příkazem na místě. Kromě
přestupků spáchaných na území města Přerova a jeho
místních částech, projednávalo oddělení na základě
uzavřených veřejnoprávních smluv přestupky spáchané na území 56 obcí správního obvodu Přerova.

2020

2021

1 468

1 872

45

73

70
874
296
183
674 200

111
1 035
294
359
673 900

31 800

40 400

Pro potřeby orgánů činných v trestním řízení a dalších
oprávněných orgánů, byly zpracovávány a vyhotovovány zprávy o občanech.
ROK

2020

pro potřeby orgánů činných v trestním
řízení
obecní byty

2021

1 338 1 097
225

302

Příjmová část rozpočtu
Správní poplatky
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění

15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
16 080,00 Kč
107,2

Sankční platby
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

480 000,00 Kč
480 000,00 Kč
425 644,87 Kč
88,7

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

V roce 2021 oddělení přestupků obdrželo 181 oznámení přestupků dle zákona č. 240/200 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Oznámení se
týkala nesplnění některých povinností vyplývajících
z citovaného zákona. Oproti roku 2020 to byl nárůst
o 133 oznámení.

80 000,00 Kč
80 000,00 Kč
19 795,00 Kč
24,7

Šlo o platby od obcí za uzavřené veřejnoprávní
smlouvy k projednávání přestupků, uložené pokuty
a náhrady nákladů řízení za spáchané přestupky.
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:
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252 000,00 Kč
252 000,00 Kč
252 000,00 Kč
100,0
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Výdajová část rozpočtu

Přehled úkonů na úseku registru vozidel:
ROK

Činnost místní správy
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

schválení technické způsobilosti –
individuální dovoz
stavby, přestavby

38 000,00 Kč
38 000,00 Kč
10 350,00 Kč
27,2

znovuobnovení původního VIN
vozidla
1. evidování vozidla v ČR
zánik vozidla

Hrazena byla pouze jedna faktura za zpracování znaleckého posudku lékařem z oboru psychiatrie k odpovědnosti pachatele za přestupek.
Od 01.09.2021 bylo organizační změnou rozděleno
oddělení dopravně správních agend na 2 oddělení.
Jedno oddělení s původním názvem a nově vzniklé
oddělení dopravních přestupků a registru řidičů.
Přehled úkonů je zpracován dle nové struktury,
plnění rozpočtu pak za obě oddělení, když některé
agendy se prolínají oběma odděleními.

� komplexně zajišťovalo výkon státní správy na
úseku registru vozidel, zkušebních komisařů,
silničního správního úřadu a dopravního úřadu
� spravovalo agendy stanovení místní a přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích,
včetně vydávání výjimek z těchto úprav a agendy
stanic měření emisí
V období od 01.01.2021 do 05.05.2021 byl provoz
na oddělení upraven v návaznosti na přijatá protipandemická opatření. Na tzv. přepážkových pracovištích
byl týdenní provoz pro občany zajištěn v úterý,
čtvrtek a pátek objednávkovým systémem, ve dnech
pondělí a středa byla obsluha občanů zajištěna jak
pro příchozí, tak přes objednávkový systém. Jelikož
se tento týdenní režim pro občany osvědčil, bylo
v něm pokračováno i nadále.
Na úseku registru silničních vozidel jsou přidělovány
silničním motorovým vozidlům registrační značky
(RZ), vydávána osvědčení o registraci a technický
průkaz (přihlášení nového či ojetého vozidla, změny
údajů o vozidle, o jeho vyřazení).
Jednou ze změn, které nastaly v roce 2021 na tomto
úseku, byla změna při registraci vozidla dovezeného
z Velké Británie, kdy se schvaluje jeho technická
způsobilost. Důvodem změny bylo vystoupení Velké
Británie z EU. Ministerstvem dopravy ČR byla
zaslána informace o doprodeji některých vozidel kategorie L plnících emisní limit EURO 4. Mezi další
změny patřily i zápisy tažného zařízení do technického průkazu, ke změně došlo i při výběru tzv. emisního poplatku dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.
Registr vozidel spolupracoval s Krizovým štábem při
vyhledávání věcných prostředků na základě zákona
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění
zákona č. 320/2002 Sb., a vyhlášky Ministerstva
obrany ČR č. 280/1999 Sb., kterou se stanoví postup
při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků při zajišťování obrany ČR.

2021

884

1 046

4

7

6

6

2 663

2 751

1 079

1 256

vývoz do zahraničí

167

186

dědictví

165

154

38

29

RZ na nosič jízdních kol

249

289

výměna RZ a druhu RZ

336

258

technická prohlídka

915

695

blokace

293

413

změna barvy vozidla

Oddělení dopravně správních agend

2020

vybavení/nestandardní provedení

658

696

výměna technického průkazu

414

529

5 688

4 918

10

15

osvědčení o registraci

980

897

odhlášení dle 1999/37/ES

546

420

vyřazení z provozu

743

632

oprava v záznamu vozidla
znovu zaevidování

ukončení vyřazení z provozu

406

382

změna registračního místa

473

266

4 791

5 259

18

31

1 850

1 880

25

13

změna vlastníka a provozovatele
RZ na přání
různé např. dožádání státních
institucí
RZ elektrického vozidla

Oddělení řešilo dopravní obslužnost celého území
města Přerova a jeho místních částí (MČ) z hlediska
samosprávy a jako dopravní úřad státní správy.
V rámci samosprávy komplexně řešilo městskou
autobusovou dopravu (MAD Přerov), úzce spolupracovalo s dopravcem zajišťujícím provoz MAD Přerov
a se zástupci MČ, podniků a firem, projednávalo námitky a připomínky cestujících, občanů, předkládalo
informace o změnách široké veřejnosti, koordinovalo
návaznost spojů linek MAD Přerov s příměstskými
linkami, ale i vlakovými spoji, v souladu se smlouvou
o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou
linkovou dopravou MAD Přerov 2018-2027 (dále jen
Smlouva), zajišťovalo zálohové platby, vyúčtování
kompenzace a roční zúčtování nákladů, tržeb a poskytnutých záloh na kompenzaci. V roce 2021 byl
zpracován Dodatek č. 3 ke Smlouvě, kterým byly
aktualizovány ceny dopravního výkonu a Dodatek
č. 4, kterým byla u elektrobusu stanovena minimální
celková kapacita 74 cestujících, oproti 88 cestujících
ve vozidlech poháněných naftou či CNG.
Oddělení, v rámci samosprávy k zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje tzv. příměstskými
linkami, spolupracovalo s Koordinátorem integrova-
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ného systému Olomouckého kraje (KIDSOK), dopravci příměstských linek a Krajským úřadem Olomouckého kraje. Na základě smluvních vztahů poskytovalo finanční příspěvek a kompenzaci, provádělo roční zúčtování nákladů a tržeb. V roce 2021
byl zpracován Dodatek č. 6, kterým byla stanovena
výše zálohy kompenzace pro rok 2022.
Dopravní úřad vydal jízdní řády a licence linek MAD
Přerov, navíc vydal v roce 2021 celkem 24 souhlasů
s uzavírkami, ke kterým zformoval objízdné trasy
spojů a linek, v rámci státního odborného dozoru
(SOD) vykonal kontroly 3 autobusů a 11 zastávek.
Dále komplexně řešil agendu taxislužby, kdy v rámci
SOD vykonal kontrolu 5 vozidel taxislužby, vedl 6
příkazních řízení o pokutě.
Oddělení v rámci státní správy zajišťovalo agendu
stanice měření emisí, kdy v rámci SOD vykonalo 7
kontrol SME, vedlo 1 příkazní řízení o pokutě.

Přehled úkonů na úseku dopravního úřadu, agendy
stanice měření emisí
ROK

2020

2021

vystavení průkazů řidičů taxislužby

25

26

zařazení vozidel taxislužby do evidence

58

20

Oddělení dále zajišťovalo agendu silničního správního úřadu ve věcech povolování zvláštního užívání
pozemních komunikací, uzavírek a stanovení objízdných tras.
K výrazné změně v počtu vedených agend došlo na
tomto úseku organizační změnou, a to s platností od
01.09.2021. Na úsek přešly agendy do té doby vedené
v rámci zákona o pozemních komunikacích stavebním úřadem: připojení pozemních komunikací/nemovitostí, stavby a reklamy v ochranném pásmu, pevné
překážky, zařazování/vyřazování pozemních komunikací, problematika účelových komunikací (deklaratorní rozhodnutí), vydávání koordinovaných stanovisek a příslušných vyjádření.
Oddělení 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
účelové pozemní komunikaci a povolování výjimek
z těchto úprav (dopravní značení).
Místní úprava provozu byla v 75 případech vydána
formou opatření obecné povahy. Z celkového počtu
141 stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích se 20 případů týkalo stanovení místní
úpravy na veřejně přístupných účelových komunikacích. Přechodná úprava provozu byla ve 108 případech vydána formou opatření obecné povahy. Institut
dočasného zákazu stání/zastavení silničních vozidel
na pozemních komunikacích vydávaného formou
opatření obecné povahy byl užit v 81 případech. Dále
proběhlo několik časově i stavebně-technicky náročných stavebních akcí, jejichž povolení v rámci zvláštního užívání a povolování uzavírek/objížděk, včetně
stanovení dopravního značení, vydával tento úsek:
� dokončení MUK, pokračující stěžejní stavba
„I/55 Přerov – průtah, 1. etapa“ (v rámci 1. etapy
je rozdělena na několik časově navazujících,
samostatně povolovaných částí),
� „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“,
� „ČOV a kanalizace Prosenice“,
� „ČOV a kanalizace Buk“,
� „Rekonstrukce parovodu na horkovod, Přerov“,
� rekonstrukce vozovek v rámci oprav krajských
silnic, využívaných jako objízdné trasy při stavbě
D1 (Buk-I/47, Radvanice-I/47, Kozlovice).
� „Cyklostezka na ul. Palackého v Přerově“.
Počet úkonů silničního správního úřadu:
ROK

11

7

SOD v taxislužbě

0

5

stanice měření emisí

1

1

stanovení místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích (PK)
stanovení přechodné úpravy provozu
na PK

SOD v SME

0

7

výjimky z místní úpravy provozu na PK

vyřazení vozidel taxislužby z evidence

2020

2021

112

141

211

200

3

6

66

27

zvláštní užívání PK

381

415

2

4

uzavírky, objížďky

113

103

Souhlas dopravního úřadu s uzavírkou

-

24

koordinovaná stanoviska

854

824

SOD v MAD

-

4

44

52

jízdní řády MAD
licence MAD

vydaná vyjádření
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připojení nemovitosti/PK

-

26

ochranné pásmo PK

-

5

pevné překážky na PK
2
Pozn.: připojení nemovitosti/PK, ochranné pásmo PK, pevné překážky na PK – nově převzaté agendy od 01.09.2021

Zkušební komisaři rozhodovali o vydání registrace
k provozování autoškoly, vydávali rozhodnutí o změnách v registraci autoškoly, a především prováděli
zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘO, žadatelů o vrácení ŘP a zkoušky profesní způsobilosti.
Zvýšené pracovní úsilí ze strany komisařů pak bylo
nutné vyvinout při plánování, organizaci a následném zajištění zkoušek uchazečů o ŘO po ukončení
nouzového stavu od 02.03.2021 do 11.04.2021, kdy
s ohledem na skutečnost, že v rámci nouzového
stavu nebyly závěrečné zkoušky realizovány, byl
zaznamenán velký počet přihlášených uchazečů,
zejména bylo nutné zajistit přednostní provedení
zkoušek pro Střední zemědělskou školu Přerov,
které mají návaznost na ukončení studia. Dále byly
provedeny 3 kontroly autoškol (2 v měsíci dubnu
a 1 v červnu).
V roce 2021 absolvoval 1 z komisařů týdenní zdokonalovací školení bez přezkoušení v Brně a oba komisaři se zúčastnili Valné hromady zkušebních komisařů ve Žďáru nad Sázavou.
Počet provedených zkoušek a rozhodnutí:
ROK

2020

2021

566

733

zkoušky z odborné způsobilosti

31

35

zkoušky z profesní způsobilosti

21

9

634

951

39

25

zkoušky uchazečů o ŘO

opakovaná zkouška o ŘO
rozhodnutí o změně v registraci AŠ

Příkazem na místě uložením pokuty bylo vyřešeno
73 případů, formou příkazu (zkráceného přestupkového řízení) pak 444 případů. V tomto počtu
případů jsou opět zahrnuty i příkazy provozovatelům
vozidel za přestupky, pokud se jednalo o neoprávněné
zastavení nebo stání, neboť se jedná o ty případy,
kdy nebyla částka uvedená ve výzvě provozovateli
vozidla uhrazena ve stanovené lhůtě nebo nebyly
sděleny údaje o totožnosti řidiče vozidla v době
spáchání přestupku. Formou rozhodnutí, ve kterých
byl účastník řízení uznán vinným, bylo ukončeno 96
případů, ve 42 případech bylo správní řízení ukončeno rozhodnutím o zastavení řízení.
V souvislosti s výkonem agendy zákazu řidičů, kterým byl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu
výkonu činnosti řidiče velkého vozidla ve smyslu
§ 34d odst. 7, § 34e odst. 6 a 7 zákona č. 111/1994
Sb., o silniční dopravě a § 47 odst. 4 zákona
č. 250/216 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich (zavedení nového typu správního trestu, kterým je zákaz činnosti spočívající v zákazu výkonu
činnosti řidiče velkého vozidla osobě, která je
dopravcem či v základním pracovněprávním vztahu
k němu) vyplývaly pro pracovníky další činnosti.
Povinností je zápis údajů o tomto správním trestu do
Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě.
Zaměstnanci úseku vedli správní řízení o zadržení ŘP
do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo
o trestném činu, ze 109 přijatých oznámení bylo 86
případů ukončeno pravomocným rozhodnutím o zadržení ŘP, vedli řízení o upuštění od zbytku správního
trestu zákazu řízení všech motorových vozidel,
o vrácení ŘO, o podmínění či zrušení podmínění ŘO.
Přehled úkonů agendy dopravních přestupků

Oddělení dopravních přestupků a registru
řidičů
�

komplexně zajišťovalo výkon státní správy na
úseku dopravních přestupků, kdy projednávalo
přestupky podle zákonů o silničním provozu,
o pozemních komunikacích, o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích, o silniční
dopravě a o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel.
V roce 2021 bylo zaznamenáno 1978 došlých oznámení (navýšení o 201), z toho bylo 40 oznámení
postoupeno a 996 se týkalo nedovoleného způsobu
zastavení a stání, kdy totožnost řidiče vozidla není
známa nebo není zřejmá z podkladu pro zahájení
řízení o přestupku. S tímto pak souvisí počet odložených případů, kdy nebyl zjištěn pachatel přestupku, a především pak počet odložených případů,
kde jsou zahrnuty i případy, kdy provozovatel vozidla
určenou částku uvedenou ve výzvě uhradil, a věc tak
byla odložena (771 případů).

ROK

2020

2021

počet došlých oznámení
usnesení o postoupení přestupkové
věci
záznam o odložení věci
příkaz na místě
příkazní řízení
správní řízení – rozhodnutí uložením
sankce
správní řízení – rozhodnutí
o zastavení řízení
rozhodnutí o upuštění od zbytku
správního trestu zákazu řízení všech
motorových vozidel a o vrácení ŘO
rozhodnutí o zrušení podmínění ŘO,
o podmínění ŘO a o odnětí ŘO
rozhodnutí o zadržení ŘP

1 777
41

1 978
40

926
65
440

1 195
73
444

104

96

46

42

263

299*

130

129**

73

86

nezahájené řízení o zadržení ŘP

12

15

odpovědi na žádosti pojišťoven

49

72

různé – odpovědi institucím, soudům

35

48

uloženo na pokutách v tis. Kč
z toho: zaplaceno příkazem na místě

4 663,5 4 449,2

24,3
16,8
* z toho 9 rozhodnutí vydáno na úseku registru řidičů
** z toho 34 rozhodnutí vydáno na úseku registru řidičů
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V roce 2021 bylo správnímu orgánu postoupeno
18 288 oznámení o přestupku, pokud porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného
technického prostředku používaného bez obsluhy při
dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (radary).
Počet odložených případů činí 14 700 (provozovatel
vozidla částku uvedenou ve výzvě uhradil nejpozději
v den splatnosti), příkazem na místě uložením pokuty
s řidičem vozidla bylo vyřešeno 76 případů, ve zkráceném řízení 2 250 případů a ve 26 případech se
vedlo správní řízení ukončené rozhodnutím.
Nejvíce bylo zaznamenáno překročení nejvyšší dovolené rychlosti mimo obec o méně než 30 km/h v Přerově III-Lověšicích (11 292), kde nejvyšší dovolená
rychlost mimo obec byla snížena dopravní značkou
B20a na 50 km/h. Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o méně než 20 km/h pak bylo zaznamenáno v Přerově IX-Lýskách (4 520), nejméně v Přerově IV-Kozlovicích (30).

počet přestupků
usnesení o odložení věci /zaplaceno/
vyřízeno příkaz na místě
příkazní řízení
rozhodnutí

ROK

2020

2021

udělení, rozšíření ŘO
vydání mezinárodních ŘP
vydání nových ŘP
vydání paměťových karet
zaevidování přestupků a přečinů
výdej dat z registru řidičů

2 076
111
6 274
725
2 907
1 644

2 827
70
4 531
831
2 480
1 812

Příjmová část rozpočtu
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

750 000,00 Kč
750 000,00 Kč
803 300,00 Kč
107,1

Správní poplatky

Přehled úkonů agendy dopravních přestupků
(RADARY)
ROK

Přehled úkonů na úseku registru řidičů a ŘO

2020

2021

16 771
11 967

18 288
14 700

54
2 402
17

76
2 250
26

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

6 685 000,00 Kč
6 685 000,00 Kč
7 494 590,00 Kč
112,1

Správní poplatky (ŘP od 01.09.2021)

Na oddělení je veden úsek registru řidičů a ŘO, ze
kterého jsou vydávána data. Na tomto úseku jsou
vydávány, vyměňovány ŘP a mezinárodní ŘP, zaznamenávána profesní způsobilost řidiče, vydávány průkazy k této způsobilosti a karty řidiče. S agendou je
spojeno i vedení bodového hodnocení řidiče (záznam
bodů za spáchaný dopravní přestupek, odečet bodů)
a vedení správního řízení o námitkách proti záznamu
bodů. V roce 2021 byla vedena 4 námitková řízení.
V registru řidičů bylo vedeno:
� 62 109 řidičů,
� 376 cizích řidičů (cizinců s českým ŘP),
� 4 006 neřidičů,
� 3 500 vlastníků profesní způsobilosti řidiče.
Stejně jako v roce 2020, tak i v tomto roce byl vydán
nižší počet (70 ks) mezinárodních ŘP než v předchozích letech, jejichž potřebu významně ovlivnila doba
nouzového stavu s omezeným cestováním.
Jednou z výrazných a zásadních změn v oblasti ŘP
je možnost elektronického podání žádosti o jeho výměnu v případě uplynutí jeho platnosti nebo blížícího
se konce platnosti, prostřednictvím Portálu občana
(tzv. ePodání). Projekt vychází z programového prohlášení vlády z 27.06.2018 a spuštěn byl 01.06.2021.
K 31.12.2021 bylo zaznamenáno 34 elektronických
podání žádostí o výměnu ŘP. Žádost bylo možné
doručit 2 způsoby, a to prostřednictvím datové
schránky na podatelnu úřadu a zároveň také do
Centrálního registru řidičů.

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

0,00 Kč
0,00 Kč
218 345,00 Kč
-

Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

16 360 000,00 Kč
16 360 000,00 Kč
16 476 357,98 Kč
100,7

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

110 000,00 Kč
110 000,00 Kč
109 069,00 Kč
99,2

V průběhu roku byly rovnoměrně plněny všechny
plánované příjmy, výrazně byly překročeny příjmy ze
správních poplatků (registr vozidel), částečně i sankční platby (dopravní přestupky, doprava v klidu).
Výdajová část rozpočtu
Provoz veřejné silniční dopravy (příspěvek na
ODO)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:
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6 740 000,00 Kč
6 740 000,00 Kč
6 685 192,80 Kč
99,2
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Registrační činnost

Bezpečnost silničního provozu
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

66 000,00 Kč
66 000,00 Kč
31 232,00 Kč
47,3

Jednalo se o úhradu nájmů pro praktické zkoušky
uchazečů o ŘO (motocykly) a úhrady za znalecké
posudky v rámci přestupkového řízení.
Dopravní obslužnost – linková (úhrada kompenzace MAD, kompenzace KIDSOK, cyklobus)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

40 800 000,00 Kč
42 600 000,00 Kč
42 599 913,38 Kč
100,0

Největším výdajem bylo zajištění dopravní obslužnosti města Přerova a jeho MČ autobusy MAD.
Dopravci byly hrazeny měsíční zálohy a dle uskutečněného dopravního výkonu tyto čtvrtletně vyúčtovávány. Z důvodu poklesu tržeb byla tato položka v závěru roku posílena. Příměstské linky byly zajištěny
na základě smluvního vztahu s Koordinátorem integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
(KIDSOK), přičemž město hradilo příspěvek v pravidelných čtvrtletních splátkách.

Od roku 2017 dochází k nárůstu celkového počtu
podnikatelů se sídlem ve správním obvodě zdejšího
obecního živnostenského úřadu. Také v roce 2021 se
oproti předcházejícímu roku navýšil jejich počet, a to
na 14 264 evidovaných podnikatelů (+117), z toho:
� českých fyzických osob
11 935
� českých právnických osob
2 072
� zahraničních fyzických osob s org. složkou
1
� zahraničních fyzických osob
251
� zahraničních právnických osob
5
K 31.12.2021 bylo evidováno 21 993 ŽO. Oproti roku
2020 se počet podnikajících:
� fyzických osob zvýšil o 71, nově se jich zaregistrovalo 450, poslední ŽO zaniklo 73 osobám,
� právnických osob zvýšil o 46, nově se jich zaregistrovalo 120, poslední ŽO zaniklo 47 osobám,
ŽO podle druhů živností a subjektů k 31.12.2021
živnosti
volné
řemeslné
vázané
koncesované

fyzické
osoby
9 868
5 310
1 269
1 262

právnické
osoby
2 021
1 631
530
552

celkem
11 889
6 941
1 799
1 814

Přehled vydaných dokumentů

Oddělení obecní živnostenský úřad
� vykonávalo státní správu v souladu se zákonem
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský 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
ohlašovací živnost volnou, živnosti řemeslné, vázané a koncesované, a to na území města Přerova
a dalších 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 pozdějších předpisů, tj. zajišťovalo agendu zemědělského 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 spotřebních daních, o povinném značení lihu),
� 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.
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ROK

2020

2021

výpis ze ŽR jako průkaz ŽO
rozhodnutí o udělení koncese
rozhodnutí o zrušení ŽO na vlastní
žádost
rozhodnutí o zrušení ŽO

1 003
78

915
68

242

192

rozhodnutí o změně koncese

13

16

10

5

rozhodnutí o pozastavení provozování
živnosti aj.
vyrozumění o zápisu provozovny do ŽR

24

1

455

381

vyrozumění o provedení zápisu změny ŽR

156

180

178

189

782

755

38

9

221

179

10
133

3
17
108

vyrozumění o pokračování provozování
živnosti
vyrozumění o přerušení provozování
živnosti
vyrozumění o shromáždění podkladů
pro rozhodnutí aj.
vyrozumění o zápisu adresy pro
vypořádání závazků
výzva dle § 57 odst. 2 živnosten. zákona
oznámení o zahájení správního řízení
výpis ze ŽR
potvrzení o neexistenci/existenci zápisu
v rejstříku
žádost o stanovisko ke koncesi/ke změně
koncese
JRF (jednotný registrační formulář) –
odeslaná podání
oznámení o zahájení kontroly aj.
oznámení příslušným úřadům
předání údajů JRF příslušnému orgánu

11/331 13/334

17/7

5/4
1 988

131
547

133
54

63

35
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Kontrolní činnost
Stejně jako v předešlém roce byla kontrolní činnost
oddělení ovlivněna opakovaným vyhlášením nouzového stavu v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19.
Vlastní kontrolní činnost byla zaměřena především
na kontrolu dodržování povinností stanovených podnikatelům živnostenským zákonem, současně byla
kontrolována i vybraná ustanovení dalších zvláštních
právních předpisů, vztahujících se na podnikání (zákon o ochraně spotřebitele, o některých podmínkách
podnikání a výkonu některých činností v oblasti
cestovního ruchu, o ochraně zdraví před škodlivými
účinky návykových látek, aj.).

Kontrolu zemědělských podnikatelů podle výše uvedeného zákona provádí zejména Ministerstvo zemědělství ČR. Pracovníci oddělení mohou kontrolovat
pouze plnění těch ustanovení výše uvedeného zákona, 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 podnikatelů. V roce 2021 tento případ nenastal a kontroly
zemědělských podnikatelů proto prováděny nebyly.

Poradenská a konzultační činnost české
obchodní inspekce (ČOI)
Na základě dohody s ČOI byla v minulých letech
v prostorách oddělení obecní živnostenský úřad
zajišťována 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 spotřebitelských úvěrů, postupu při uplatnění
odpovědnosti za vady výrobků (reklamace), postupu
při reklamaci u zakoupeného zboží na předváděcích
akcích apod. V roce 2021 však poradenství z provozních důvodů realizováno nebylo.

Kontrola živnostenských podnikatelů byla prováděna
v souladu s právními předpisy, za zjištění porušení
právních předpisů byly ukládány sankce. Uskutečněno bylo 125 kontrolních šetření, z toho 25 s vyhotovením protokolu o kontrole a 100 s vyhotovením
záznamu o úkonech, vše podle zákona č. č. 255/2012
Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Uloženo bylo 30 pokut, z toho 28 příkazem na místě.
Kromě toho, že kontrolní pracovníci v terénu často
doručují podnikatelům písemnosti vyhotovené v rámci registračního nebo správního řízení, byla kontrolní
kapacita oddělení ovlivněna jednak nutností šetření
několika přestupků spáchaných porušením Nařízení
města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává Tržní
řád, ve znění jeho pozdějších změn, a také personálními změnami a reorganizací oddělení.
Podnikání dle zákona o zemědělství
Oddělení vedlo evidenci zemědělských podnikatelů,
v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. K 31.12.2021 bylo
v evidenci:
� českých fyzických osob
345
� zahraniční fyzická osoba
1
� právnických osob
71

Příjmová část rozpočtu
Správní poplatky
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

600 000,00 Kč
600 000,00 Kč
465 570,00 Kč
77,6

Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
79 000,00 Kč
158,0

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady
řízení o přestupcích)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
5 000,00 Kč
25,0

Zprávu podala: Ing. Jitka Kočicová
vedoucí odboru evidenčních správních služeb
a obecního živnostenského úřadu
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Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy
sídlo: Bratrská 34
telefon: 581 268 111
(36)

vedoucí odboru
(1)

oddělení
stavební úřad
(17)

oddělení
ochrany životního prostředí
a památkové péče
(9)

oddělení
vodního hospodářství
a zemědělství
(7)

pracoviště
administrativy
(2)

Odbor plnil úkoly veřejné správy, a to zejména v přenesené působnosti, v agendách obecného stavebního
úřadu, vyvlastňování, speciálního stavebního úřadu,
tvorby a ochrany životního prostředí, památkové péče,
vodního hospodářství a zemědělství.

vebním řádu. V rámci samostatné působnosti se oddělení vyjadřovalo k záměrům obce prodat či pronajmout pozemek z hlediska stavebního řádu a pozemních komunikací.
Příjmová část rozpočtu

Oddělení stavební úřad
zabezpečovalo komplexní výkon státní správy v působnosti obecného stavebního úřadu, silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu, v rámci
přenesené působnosti rozhodovalo o odnětí nebo omezení 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-
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Správní poplatky
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

2 000 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
1 938 200,00 Kč
96,9

Jednalo se o poplatky za opatření nařízená stavebním
úřadem na základě vydaných rozhodnutí.
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Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

0,00 Kč
0,00 Kč
11 091,00 Kč
-

Jednalo se o úhradu nákladů podle vnitřního předpisu
1/2021 za poskytnutí informace podle zákona číslo
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

území města a dotací na aktivity v oblasti environmentálního 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 hospodářství, koordinovalo odbornou praxi středoškolských
a vysokoškolských studentů na úseku ochrany ŽP,
zajišťovalo ekonomickou agendu celého odboru a poskytovalo organizační a odbornou pomoc komisi ŽP.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
338 965,00 Kč
169,5

Jednalo se o pokuty dle stavebního zákona.
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady
řízení o přestupcích)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
35 000,00 Kč
70,0

Příjmová část rozpočtu
Poplatky za uložení odpadů

Výdajová část rozpočtu
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu
a službách
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

1 250 000,00 Kč
1 250 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Jednalo se o poplatky za uložení odpadů na skládce
na území města (do rozpočtu města odvádí TSMPr,
s. r. o., po rozhodnutí ČIŽP).
Správní poplatky

Finanční prostředky byly určeny jednak na pořízení
odborných posudků, zajištění konzultací, případně na
poskytnutí stavebního příspěvku dle stavebního zákona či provedení exekuce náhradním výkonem, částka
1 140 000 Kč pak na úhradu odstranění ohrožující
stavby pro bydlení č. p. 70, na pozemku st. p. 29/2,
kterým je od roku 2020 soudně pověřen Exekutorský
úřad Přerov.

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Oddělení ochrany životního prostředí
a památkové péče

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

zabezpečovalo komplexní výkon státní správy v působnosti 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 působnosti zejména stanovovalo podmínky zvláštního užívání veřejného prostranství, které není ve vlastnictví
města, koordinovalo systém poskytování dotací na
obnovu exteriérů památkově významných staveb na

2 000 000,00 Kč
5 050 000,00 Kč
4 154 630,58 Kč
82,3

10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Jednalo se o poplatky za vydání souhlasu k netřídění
odpadů.
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
47 000,00 Kč
-

Hrazeny byly např. sankce za porušení povinností
v oblasti odpadového hospodářství, zákona o ochraně
přírody a krajiny a zákona o státní památkové péči.
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady
řízení o přestupcích)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:
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5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
2 000,00 Kč
40,0

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2021
Výdajová část rozpočtu

Dotační programy, ostatní dotace a dary

Zachování a obnova kulturních památek (propagace, konzultace)

Zachování a obnova kulturních památek

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Finanční prostředky byly určeny zejména na pořízení
znaleckých a odborných posudků, konzultací a poradenských služeb.
Monitoring ochrany ovzduší (analyzátory, detektory aj.)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
94 860,00 Kč
94,9

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu zveřejňování informací o kvalitě ovzduší v Přerově na informačních panelech firmy Led Multimedia a na měření
prašného spadu (Envirta).

100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Finanční prostředky byly vyčleněny jako rezerva na
odstranění autovraků a na případné odstranění nebezpečného odpadu, kterou nebylo nutné v roce 2021
čerpat.
Ochrana druhů a stanovišť
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

80 000,00 Kč
80 000,00 Kč
72 641,00 Kč
90,8

Finanční prostředky byly čerpány v rámci přenesené
působnosti na ošetření památných stromů v Sušicích
a v Radslavicích, dále na odborné posouzení Blaťáckého dubu v Lýskách a nákup krmiva pro zimní přikrmování ptactva na pozemcích ve vlastnictví města.

Šlo o dotace poskytnuté 3 subjektům na obnovu exteriéru památkově významných objektů na území města,
a to 2 fyzickým a 1 právnické osobě.
Ekologická výchova a osvěta
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

850 000,00 Kč
850 000,00 Kč
796 130,00 Kč
93,7

Výdaje tvoří dotace 8 subjektům poskytnuté v souladu s Programem statutárního města Přerova pro
poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro
rok 2021.

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
29 450,00 Kč
9,8

Čerpání zahrnuje poskytnutí dotací 2 fyzickým osobám v souladu se schváleným Programem pro poskytování dotací na podporu využití srážkové vody.
Zachování a obnova kulturních památek
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
350 000,00 Kč
350 000,00 Kč
100,0

Jednalo se o dotaci poskytnutou Římskokatolické
farnosti Přerov na III. etapu celkové opravy střechy
kostela sv. Vavřince.

Ekologická výchova a osvěta
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
192 000,00 Kč
96,0

Dešťovka

Sběr a svoz komunálních odpadů
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

70 000,00 Kč
70 000,00 Kč
26 000,00 Kč
37,1

Finanční prostředky byly čerpány na nákup odměn
pro úspěšné mateřské a základní školy v soutěži ve
sběru použitých baterií a monočlánků.
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Oddělení vodního hospodářství a zemědělství
zabezpečovalo komplexní výkon státní správy v rozsahu působnosti obecního úřadu, pověřeného obecního 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 vodních toků a vodních děl ve vlastnictví města, vedlo
řízení o pokutách dle zákona o obcích a evidenci
o jakosti vod od provozovatelů.
Příjmová část rozpočtu

Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
348 620,09 Kč
-

Jednalo se o poplatky za dočasné a trvalé odnětí půdy
ze zemědělského půdního fondu, závislé na investiční
a stavební činnosti.

Jednalo se o postih za porušení obecně závazných
předpisů na úseku ochrany zvířat proti týrání, myslivosti a vodoprávním úřadem uložené sankce za
porušení povinností v oblasti vodního hospodářství.

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Ostatní správa v zemědělství

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
204,80 Kč
20,5

V případě těchto poplatků se jednalo o řešení stavu,
kdy lesní pozemek byl uvolněn pro jiné využití, zejména pro investiční a podnikatelskou činnost.
Správní poplatky
250 000,00 Kč
250 000,00 Kč
337 300,00 Kč
134,9

Poplatky za zápis do rejstříku honební společnosti,
lovecké a rybářské lístky, za opatření vydaná speciálním stavebním úřadem na základě vydaných rozhodnutí (stavební povolení vodních děl – čističky odpadních vod, studny, kanalizace).
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady
řízení o přestupcích)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
14 044,00 Kč
140,4

100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Tyto zdroje byly určeny na zajištění umístění týraných zvířat do náhradní péče.

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
28 438,00 Kč
56,9

Výdajová část rozpočtu

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního
fondu
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Šlo o refundaci nákladů za předběžnou náhradní péči
o týraná zvířata, a to po ukončení dědického řízení.

20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
5 000,00 Kč
25,0

Finanční prostředky byly vyčleněné na zabezpečení
materiálních a organizačních podmínek pro činnost
Hodnotitelské komise ustanovené orgánem státní
správy myslivosti a na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Přerov.
Ostatní správa ve vodním hospodářství
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

40 700,00 Kč
40 700,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Jednalo se o rezervu určenou na konzultační služby,
analýzy, posudky apod.
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
s kaly
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
105 000,00 Kč
105 000,00 Kč
100,0

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Poskytnuty byly dotace 7 fyzickým osobám na vybudování tlakové kanalizační přípojky v k. ú. Čekyně.

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Zprávu podal RNDr. Pavel Juliš
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí

0,00 Kč
0,00 Kč
139 657,00 Kč
-
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Útvar interního auditu a kontroly
interní audit v rozsahu stanoveném zákonem o finanční kontrole
sídlo: Smetanova 7
telefon: 581 268 111
(4)

interní audit

kontrola
1

3

Oblast veřejnosprávní kontroly
Na základě primátorem schváleného plánu kontrol
prováděl Útvar interního auditu a kontroly Magistrátu
města Přerova (MMPr) následné veřejnosprávní
kontroly, kterých bylo v příspěvkových organizacích
(PO) zřízených městem v roce 2021 ukončeno 19.
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 finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, jsou územní
samosprávné celky povinny vytvořit systém finanční
kontroly, kterým zajistí finanční kontrolu hospodaření PO ve své působnosti, prověřování přiměřenosti
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 namátková kontrola majetku, pokladní hotovosti a cenin,
evidence majetku a inventarizace majetku a závazků
provedená k 31.12.2020, porovnání účetních zůstatků
jednotlivých účtů dlouhodobého majetku, oprávek
dlouhodobého majetku, jmění účetní jednotky a transferů na pořízení dlouhodobého majetku se stavy dle
odpisové evidence, kontrola příjmů a výnosů, prováděných přefakturací energií, zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) a uveřejňování smluv
v registru smluv (RS).

Součástí kontrol bylo i posouzení, zda vnitřní předpisy (VP) organizace upravující řídící kontrolu, oběh
účetních dokladů, zpracování účetnictví, pokladní
operace, cestovní náhrady, inventarizaci majetku
a závazků a nakládání s prostředky Fondu kulturních
a sociálních potřeb (FKSP) nejsou v rozporu s právními předpisy.
� ve 4 PO byla navíc provedena kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky,
� ve 3 PO byla provedena kontrola zařazení zaměstnanců do platových stupňů,
� v 9 PO byla kontrola zaměřena na opatření přijatá
k odstranění nedostatků zjištěných při předchozích kontrolách,
� v 8 PO nebyly zjištěny žádné nedostatky,
� v 5 PO byly zjištěny nedostatky v oblasti účetnictví, týkající se inventarizace majetku a závazků,
nesprávného účtování úplaty za předškolní vzdělávání, rozúčtování mzdových nákladů do hlavní
a doplňkové činnosti v důsledku nedostatečné evidence odpracovaných hodin,
� ve 4 PO byly zjištěny nedostatky v oblasti zadávání VZMR; v některých případech nebyl dodržen VP upravující postupy zadávání VZMR
schválený Radou města Přerova tím, že v rámci
výzvy k podání nabídek nebyly vyžadovány ně-
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které doklady prokazující kvalifikaci dodavatelů,
zaznamenány byly chybné postupy při hodnocení
nabídek, kdy byly hodnoceny nabídky neúplné,
� v 5 PO byl porušen zákon o RS tím, že plnění se
uskutečnilo na základě neúčinné smlouvy, příp.
nebyly v RS uveřejněny některé smlouvy, jejich
dodatky či přílohy,
� v 1 PO bylo zjištěno porušení nařízení vlády
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, které vzniklo tím, že zaměstnanec byl chybně zařazen do platového stupně
příslušné platové třídy v důsledku neodečtení
praxe za nesplněné vzdělání.
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 konstatovat, že ve většině PO byly tyto správně nastaveny
a dodržovány.
Vnitřní kontrolní systém v PO je tvořen řídící kontrolou, jejíž fungování bylo nastaveno vnitřními směrnicemi. Ke sloučení funkce správce rozpočtu a hlavního
účetního došlo u organizací s malou pravděpodobností výskytu nepřiměřených rizik a omezeným počtem zaměstnanců. Ve 2 PO byly zjištěny nedostatky
v oblasti řídící kontroly, a to:
� v 1 PO nebyly v některých případech důsledně
provedeny schvalovací postupy, což mělo za následek např. chybnou výši částek přijatých do
pokladny PO,
� v 1 PO se vyskytlo více nedostatků v oblasti
řídící kontroly a dodržování zásad stanovených
zákonem o finanční kontrole při nakládání s veřejnými prostředky. Některé VZMR byly realizovány bez výběrového řízení, tím byl porušen VP
upravující postupy zadávání VZMR schválený
Radou města Přerova a v těchto případech nebylo
ani doloženo posouzení výdajových operací z hlediska naplnění zásad účelnosti, hospodárnosti
a efektivnosti. Opravy chybného uveřejnění v RS
nebyly provedeny správně. Nebylo možné prověřit správnost rozúčtování mzdových nákladů
do hlavní a doplňkové činnosti.
Oběma PO bylo doporučeno přijmout opatření ke
zlepšení fungování vnitřního kontrolního systému,
v ostatních PO byl vnitřní kontrolní systém vyhodnocen jako přiměřený a účinný.
Kontrolou opatření přijatých k odstranění nedostatků
zjištěných při kontrolách v roce 2020 bylo prověřeno,
že nedostatky, které bylo možno odstranit, odstraněny byly, příp. byla přijata opatření k zamezení
jejich dalšímu opakování s výjimkou 2 PO, v nichž
nebyla přijata odpovídající opatření k zajištění správného fungování vnitřního kontrolního systému.
V případě zjištěných nedostatků byla kontrolovaným
osobám uložena povinnost zaslat ve stanovené lhůtě
písemnou zprávu o přijetí opatření k odstranění nedostatků, což kontrolované PO dodržely, odstranění
nedostatků a přijetí opatření k jejich eliminaci bude
prověřeno při následných kontrolách.

Kromě provádění kontrolní činnosti byla PO poskytována metodická pomoc v případech změn legislativy, zjištění opakovaných nedostatků, odstraňování
kontrolami zjištěných nedostatků, a to zejména
v oblasti účetnictví, cestovních náhrad, nakládání
s majetkem, odepisování majetku, zadávání VZMR,
platového zařazení zaměstnanců, uveřejňování v RS,
VP, řídící kontroly a nakládání s prostředky FKSP.
Na základě žádostí příjemců dotací byla řešena
i problematika použití dotací a jejich vyúčtování.
V 1. pololetí bylo na základě vládních protiepidemických opatření omezeno provádění kontrol, kdy
zaměstnanci útvaru administrovali žádosti o dotace
MMR ČR – Covid nájemné. Také se podíleli na
přípravě podkladů pro schválení účetních závěrek
PO a zpracovávali výpočet pořizovacích cen dlouhodobého majetku pro podání žádosti o dotaci v rámci
akce modernizace ZŠ Trávník. Dále spolupracovali
s odbory MMPr, které zajišťovaly 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 kontrolní systém je
členěn na řídící kontrolu a interní audit (IA). Výkon
IA byl zajišťován na základě Plánu IA na rok 2021
(dále jen plán) vypracovaného interní auditorkou
a schváleného primátorem, který byl zaměřen na řešení škodních událostí, pohledávky ve správě oddělení bytové správy, zařazování majetku do majetkové
a účetní evidence. Mimo plán interní auditorka např.
připomínkovala VP, poskytovala metodickou pomoc
v různých oblastech (zejména finanční kontrola, RS,
účtování).
V roce 2021 byly dokončeny 3 IA zaměřené na:
� příjmy a výdaje spojené se spoluvlastnictvím bytového domu,
� postup při řešení škodních událostí na Městské
policii Přerov,
� pohledávky ve správě oddělení bytové správy.
V případě IA s názvem „Příjmy a výdaje spojené se
spoluvlastnictvím domu čp. 3119 na nábřeží Protifašistických bojovníků, Přerov 750 02“, byla zjištěna
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zejména některá nejasná, nepřesná nebo chybějící
ustanovení ve smluvních dokumentech, nesprávné
vyúčtování (což mělo za následek nesprávnou výši
nákladů a výnosů, které hradilo město), nepřesné
účtování a kontrola, minimální kontrolní mechanismy vůči spoluvlastníkovi. V rámci tohoto IA bylo
navrženo 19 doporučení ke zdokonalování kvality
vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo
ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě
zjištěných nedostatků. Na základě těchto doporučení
vydal tajemník MMPr příkaz, ve kterém definoval
opatření k nápravě, termíny jejich realizace i odpovědné osoby, kterým uložil informovat o výsledku
realizace opatření. Realizace konkrétních skutečností
je však dlouhodobá záležitost vyžadující spolupráci
managementu obou smluvních stran.
V případě IA s názvem „Postup při řešení škodních
událostí“ týkající se Městské policie Přerov byl
zjištěn chybný postup při vyplácení částky za škodní
událost (platba ze strany pojišťovny přímo na účet
dodavatele opravy bez uzavřené trojstranné dohody),
přičemž tomuto postupu bylo přizpůsobeno účtování. V rámci tohoto IA byla navržena 2 doporučení
ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí
opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Na
základě těchto doporučení byl primátorem vydán
příkaz, v němž byla definována opatření k nápravě,
termíny jejich realizace i odpovědné osoby a těmto
uložena povinnost informovat o výsledku realizace
opatření.

U IA s názvem „Pohledávky ve správě oddělení
bytové správy Odboru správy majetku a komunálních služeb“ byly zjištěny drobné odchylky od VP
(bez vlivu na vymáhání pohledávky, v souladu s 3E
dle zákona o finanční kontrole), chybně vyčíslené
nebo nevyčíslené úroky (bez vlivu na pozdější vymáhání pohledávky), nepoužití přeplatku na úhradu
dlužné částky (z důvodu časového nesouladu). Navrženo bylo 5 doporučení ke zdokonalování kvality
vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo
ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě
zjištěných nedostatků. Na základě těchto doporučení
vydal tajemník MMPr příkaz, ve kterém definoval
opatření k nápravě, termíny jejich realizace i odpovědné osoby, kterým uložil informovat o výsledku
realizace opatření.
.

Zprávu podala: Ing. Eva Marečková, Ph.D.
vedoucí útvaru interního auditu a kontroly
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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 interní záležitosti
a metodiku

pořádkové družstvo
a výjezdová skupina,
technické a administrativní
oddělení,
oddělení prevence
kriminality,
skupina psovodů,
skupina záchranářů

zástupce ředitele
pro výkon služby

mentor,
asistenti prevence
kriminality

velitel směny

směna – zástupce velitele
dispečer
strážníci

okrskáři

Činnosti městské policie (MP) mimo jiné stanoví
zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů, kde se uvádí, že obecní policie
zabezpečuje převážně místní záležitosti veřejného
pořádku v rámci působnosti obce. Při zajišťování
veřejného pořádku dohlížejí strážníci na dodržování
obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispívají k ochraně osob a jejich
majetku, dohlížejí na dodržování pravidel občanského

soužití, odhalují a řeší přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce, upozorňují fyzické
a právnické osoby na nedostatky a provádí opatření
k jejich odstranění. K 31.12.2021 bylo u MP zařazeno
59 zaměstnanců, z toho 51 strážníků, 1 administrativní pracovnice, 1 technický pracovník s IT odborností, 1 správce svěřeného úseku (radarové měření
aj.) a 5 asistentů prevence kriminality.
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Příjmová část rozpočtu
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

950 000,00 Kč
1 060 000,00 Kč
1 590 023,48 Kč
150,0

Příjmy byly tvořeny blokovými pokutami a blokovými pokutami na místě nezaplacenými, které vymáhá
za MP odbor ekonomiky, a to po dobu 20 let od uložení bloku na pokutu na místě nezaplacenou.
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva

0,00 Kč
0,00 Kč
200,00 Kč
-

Jednalo se o úhradu části pohledávky za převoz na
protialkoholickou stanici v Olomouci.
Výdajová část rozpočtu
Ostatní speciální zdravotnická péče (prevence
kriminality)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

60 000,00 Kč
60 000,00 Kč
59 999,52 Kč
100,0

Hrazen byl nákup reflexních a jiných bezpečnostních
prvků, pracovních sešitů, náplní do tiskárny a kancelářských potřeb k přípravě výchovně propagačních
materiálů či pořízení jiného provozního materiálu.
V rámci pracovní skupiny prevence kriminality Olomouckého kraje byly hrazeny výdaje na pohoštění.

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám
obyvatelstva (APK, manažer)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

Projekt Asistent prevence kriminality (APK) je realizován od roku 2015 a částečně kryt dotací Ministerstva vnitra ČR. Dotace v roce 2021 činila 46 800 Kč
a finanční prostředky byly použity na úhradu 3denního školení APK, 2denního školení mentorů, supervize a telekomunikačních služeb.
Výdaje APK jsou spojené zejména s nákupem oděvů
a výstroje, zajištěním pracovního zázemí v budově
nádraží (nájem, elektřina, teplo, voda), školením
a platbami za telekomunikační služby. Dále jsou hrazeny běžné provozní výdaje (ochranné pomůcky,
úpravy a opravy oděvů, hygienické a čisticí prostředky, kancelářský materiál, apod.).

183 000,00 Kč
183 000,00 Kč
182 761,72 Kč
99,9

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

40 000,00 Kč
40 000,00 Kč
39 999,00 Kč
100,0

Záchranný oddíl MP v rámci úsporných opatření
realizoval výcviky v rámci spolupráce s ostatními
záchrannými složkami nebo při zajištění různých
akcí. Jednalo se například o společné cvičení s Vodní
záchrannou službou Brno a Blansko v Moravském
krasu, dohled při závodech jachet a při dálkovém
plavání otužilců na Skašovských jezerech. Při akcích
na uvedených jezerech se za využití člunu a techniky
záchranářů také nacvičuje záchrana tonoucích osob,
evakuace apod. Finanční prostředky byly čerpány
zejména na doplnění a obnovu výstroje záchranářů
(oblek pod neopren, ploutve, rukavice, čepice, boty
a ponožky).
Bezpečnost a veřejný pořádek
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

2 897 600,00 Kč
4 701 600,00 Kč
4 700 052,89 Kč
100,0

Čerpání bylo velmi rozmanité, od zajištění základního chodu MP kancelářskými, čistícími, ochrannými
a hygienickými potřebami, až po finančně mnohem
náročnější zajištění provozu služebních vozidel,
městského kamerového dohlížecího systému (MKDS),
výcviku nebo výstroje strážníků. Další výdaje pak
byly spojené s realizací různých projektů, investic do
techniky, vozového parku apod. Financovány byly
např. tyto výdaje:
� provoz vozidel:
- pohonné hmoty
448 000 Kč
- opravy, servis, provozní materiál 165 720 Kč
- poplatky na GPS sledování vozidel 21 060 Kč
- vybavení (prostředky první pomoci) 14 840 Kč
� výstroj a výzbroj strážníků
747 760 Kč
� modernizace MKDS
- obnova kamerových bodů
349 090 Kč
- výměna serveru
678 690 Kč
- kamerová stěna na dispečinku
115 860 Kč
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�
�
�
�

nový kamerový bod (ul. Komenského) 59 660 Kč
provoz MKDS
195 060 Kč
úrazové pojištění strážníků
166 180 Kč
realizace Pultu centrální ochrany (PCO), nájem
a podpora technologie
135 440 Kč
� provoz psů (krmivo, výcvikové pomůcky, nájem,
ošetření)
101 770 Kč
� střelecký výcvik
139 500 Kč
� obnova služebních zbraní
99 200 Kč
� provoz evidenčního programu MP manager
85 290 Kč
� školení BESIP
79 200 Kč
� platby za telekomunikační služby – mobilní
telefony
59 150 Kč
� obnova PC, monitory
47 430 Kč
� telekomunikační služby za PCO, rádiovou
stanici, tísňovou linku 156
41 200 Kč
� obnova mobilních telefonů
33 370 Kč
� nákup tiskáren
27 280 Kč
� alkoholtestery (poplatky za kalibraci, atesty
a opravy)
17 670 Kč
� nákup 3 kancelářských křesel
19 200 Kč
� náklady na provoz cyklohlídek
19 920 Kč
� nákup služebního psa
14 000 Kč
� nákup 3 zásahových svítilen do vozidel 13 100 Kč
V rámci modernizace MKDS došlo k výměně 2 kamerových bodů (ul. Trávník, autobusové nádraží), na
něž byla čerpána dotace ve výši 210 000 Kč. Další
dotační program byl určen na výměnu kamerového
serveru, kdy výše dotace činila 340 000 Kč.

Akce nad 500 tis. Kč
Nákup služebního devítimístného vozidla pro MP
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
920 000,00 Kč
0,00 Kč
0,0

Finanční prostředky byly určeny na nákup devítimístného vozidla pro MP, které bude dodáno ve
druhé polovině roku 2022.

Zprávu podal: Mgr. Omar Teriaki
ředitel Městské policie v Přerově
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PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA

Mateřské školy

Základní školy

Školní jídelny

Městská knihovna
v Přerově

Kulturní a informační
služby města Přerova

Sociální služby
města Přerova
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Městská knihovna v Přerově
příspěvková organizace
Žerotínovo nám. 36, 750 02 Přerov
V Městské knihovně v Přerově (MěK) bylo zaměstnáno k 31.12.2021 celkem 23 pracovníků s úvazkem
22,5. V průběhu roku se snížil počet zaměstnanců o 1
z důvodu ukončení pracovního poměru ředitele organizace Ing. Pavla Cimbálníka na vlastní žádost. Průměrná hrubá mzda činila 32 351 Kč.
Významné události roku 2021
Činnost MěK byla v průběhu roku 2021, podobně
jako v roce 2020, ovlivněna epidemiologickými opatřeními souvisejícími s pandemií nemoci Covid-19.
MěK do roku 2021 vstupovala uzavřena, s přerušenými prezenčními i absenčními službami pro veřejnost s výjimkou služeb elektronických. Jednotlivé
služby byly postupně obnovovány v souladu s uvolňováním restrikcí. Od poloviny května pak byla
obnovena většina výpůjčních služeb s minimálním
provozním omezením.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti zaznamenala
MěK v průběhu I. pololetí pokles výkonů ve statistických ukazatelích souvisejících s knihovními, výpůjčními a dalšími službami poskytovanými veřejnosti.
Vliv na tento fakt mají rovněž dlouhodobě nevyhovující prostory hlavní budovy MěK bez dostatečných
prostorových podmínek pro umístění knihovního
fondu (většina umístěna ve skladech), chybějící přednáškové prostory, ale také absence sociálního zázemí
pro návštěvníky. Dalšími důvody poklesu výkonů
MěK je demografický vývoj společnosti spojený
s dlouhodobým a setrvalým poklesem celkového
počtu obyvatel města a úbytek původních aktivních
uživatelů z řad seniorů. Nepříznivý vliv na pokles
výpůjčních služeb a počet registrovaných uživatelů
mělo rovněž ukončení činnosti pobočky Trávník
z důvodu prodeje objektu, kde sídlila.

Knihovní fond umístěný v prostorách kina Hvězda

V průběhu let 2020-2021 se nepodařilo najít vhodné
náhradní prostory pro přestěhování pobočky.
Inventář a knihovní fond tohoto pracoviště byl umístěn v pronajatých prostorách kina Hvězda. Během
roku se však podařilo provést kompletní uspořádání
a aktualizaci fondu této pobočky a zpřístupnit jej
uživatelům v knihovním on-line katalogu pod nově
vytvořenou lokací Sklad Hvězda. Do větších prostor
bylo během letních prázdnin přestěhováno hudební
oddělení v hlavní budově knihovny, čímž byl uživatelům zpřístupněn ve volném výběru rozsáhlý fond
mluveného slova (audioknih). Na místě bývalého
hudebního oddělení vznikla čítárna.
K 01.01.2021 došlo v rámci knihovny k organizační
změně, která spočívala ve sloučení dvou útvarů, a to
Útvaru knihovních a informačních služeb a Útvaru
doplňování a zpracování knihovních fondů do nového
Útvaru vzdělávacích, informačních a knihovnických
služeb (UVIKS). Tato 2 oddělení spolu již dříve úzce
spolupracovala a jejich sloučením došlo k zefektivnění interních pracovních postupů a zlepšení vzájemné komunikace.
K 31.08.2021 ukončil svou funkci ředitele MěK Ing.
Pavel Cimbálník. Na místo ředitele MěK bylo zřizovatelem vyhlášeno výběrové řízení. Novou ředitelkou
MěK se od 01.01.2022 stala Mgr. Edita Hausnerová.
Prostorové a technické podmínky pracovišť MěK
Technický stav hlavní budovy knihovny na Žerotínově náměstí je neměnný, tedy stále nevyhovující
a havarijní. Budova vykazuje závažné nedostatky
vyplývající z jejího stáří a původního účelu (rodinná
vila). Většina oken v zadní části objektu a půdy je
již v dosluhujícím až zchátralém stavu, některá nelze
dostatečně uzavřít, do objektu jimi zatéká, v zimním
období vznikají zbytečné tepelné ztráty a do budovy
také proniká hluk a prach z okolních komunikací.
V důsledku nevyhovujícího stavu elektroinstalace
dochází v budově k občasným výpadkům elektrické
energie a k závadám na zastaralém elektrozařízení.
Vzhledem k opakovaným problémům se staršími
typy zářivek byla v I. pololetí ve skladech na Žerotínově nám. provedena výměna zářivkových těles za
novější typy s LED technologií. V nevyhovujícím
stavu se nachází rovněž rozvody vody a kanalizace.
Vysoký stupeň opotřebení některých podlahových
krytin ztěžuje jejich úklid a zvyšuje riziko úrazu.
Z důvodu nezbytné výměny podlahové krytiny
v oddělení pro děti na Palackého ul. bylo pracoviště
ke konci roku uzavřeno. Spolu s tím byla půjčovna
pro děti vybavena novými sedacími vaky a taburety.
MěK nesplňuje základní hygienické normy. Chybějí
zde WC pro návštěvníky, nedostatečná je i kapacita
pro odkládání kabátů a tašek. Přístup pro tělesně
postižené a imobilní občany je problematický (v řadě
případů nemožný), a to vzhledem k umístění MěK
na kopci a absenci kompenzačních pomůcek a zařízení. Nevyhovující jsou rovněž prostory určené pro
zaměstnance MěK (velmi stísněné šatny, neexistující
denní místnost, nedostatečné sociální zařízení aj.).
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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 průběhu roku začala probíhat jednání se zřizovatelem o možném komplexním přemístění hlavní
budovy MěK do nových prostor. Byla ustanovena
odborná pracovní skupina, která má navrhnout
vhodné řešení této dlouhodobé záležitosti.
Knihovny v místních částech (MČ) jsou také umístěny v odpovídajících objektech. Prostory MěK
v MČ Penčice jsou i nadále vytápěny pomocí elektrických přímotopů, které vykazují vysokou energetickou náročnost.
V červnu byla nově vymalována knihovna v MČ
Henčlov a od 01.11.2021 až do odvolání byla uzavřena knihovna v MČ Kozlovice, kde probíhá oprava
podlahy.

dezinfekčních prostředků, dodržování doporučené
vzdálenosti a omezení počtu přítomných uživatelů.
Po dobu úplného uzavření pracovišť pro veřejnost
nebo jejich otevření v omezeném režimu bylo realizováno mnoho nezbytných pracovních činností.
Každodenně probíhalo vracení a aktualizace knih
prostřednictvím KnihoBOXu, byly připravovány
objednávky a rezervace titulů, vyřizována e-mailová
a telefonická komunikace nebo bylo prováděno
technické zpracování novinek.

Zabezpečení knihovnických a informačních služeb
Poskytování veškerých knihovnických služeb pro
veřejnost bylo v průběhu roku významně ovlivněno
přijatými opatřeními souvisejícími s pandemií nemoci Covid-19. V souvislosti s nařízenými opatřeními zabraňujícími šíření tohoto onemocnění přerušila
knihovna od 23.12.2020 poskytování služeb pro
veřejnost, od 01.02.2021 byl zahájen provoz bezkontaktního výdejního místa v hlavní budově na Žerotínově náměstí a od 15.02.2021 byla výdejní okénka
rozšířena i na všechna ostatní pracoviště přerovské
knihovny.
Aktualizace fondu v půjčovně pro dospělé

Bezkontaktní výdejní místo na Žerotínově nám.

Od 12.04.2021 byly ve standardním rozsahu obnoveny služby pro veřejnost (mimo služeb studovny
a vzdělávacích i kulturních aktivit) a do 19.05.2021
pak postupně všechny standardní služby studovny
a veřejný přístup k internetu.
Všechny provozy byly po svém otevření pro veřejnost přístupné pouze s respirátorem a za používání

Došlo také k rozsáhlým aktualizacím knihovního
fondu jak na půjčovnách, tak ve skladech, aby se
vytvořilo více prostoru pro novinkové tituly. Ve
velké míře byly knihy nově obalovány, příp. lepeny.
V půjčovně pro dospělé byly provedeny změny ve
stavění knihovního fondu, v případě naučné literatury došlo k doplnění o označení podle autora.
V průběhu roku využilo některé ze služeb MěK
celkem 4 387 uživatelů, kteří měli platnou registraci,
tuto registraci si obnovili nebo se nově zaregistrovali. Z tohoto počtu bylo celkem 1 102 uživatelů ve
věku do 15 let. Všichni uživatelé MěK si během
roku vypůjčili celkem 190 745 knihovních dokumentů při celkovém počtu 65 289 návštěv.
MěK po dobu svého uzavření pro veřejnost poskytovala již zavedenou digitální službu v podobě
půjčování elektronických knih v rámci projektu
eVýpůjčky prostřednictvím portálu Palmknihy.cz.
Tyto výpůjčky e-knih jsou pro všechny uživatele
knihovny s platnou registrací a s vyrovnanými závazky bezplatné. V průběhu roku si elektronické knihy
vypůjčilo celkem 245 uživatelů, kteří si do svého
zařízení stáhli 1 455 elektronických knih v celkové
hodnotě 71 295 Kč.
Uživateli se zrakovým omezením bylo v průběhu
roku uskutečněno celkem 1 422 výpůjček zvukových
knih. Tyto knihovní dokumenty jsou k dispozici na
bezbariérové pobočce Velká Dlážka a jejich půjčo-
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vání je také zabezpečováno pro uživatele v domech
s pečovatelskou službou (DPS) na území města.
Výpůjční činnost v DPS byla i nadále zajišťována
centrálně z hlavní budovy MěK, která zabezpečovala
rozvoz knihovních dokumentů do zmíněných objektů
1 x měsíčně. Tyto služby byly poskytovány v souladu s platnými hygienickými nařízeními a byly
zabezpečovány v omezeném režimu až od dubna.
V rámci rozšiřování a zjednodušování služeb zabezpečuje MěK od května 2019 provoz návratového
zařízení vypůjčených knihovních dokumentů KnihoBOX, který je umístěn v prostorách OC Galerie
Přerov. Jeho prostřednictvím vrátili uživatelé během
roku celkem 4 721 knih.

možnost výpůjčky prodloužit on-line bez nutnosti
návštěvy MěK. V průběhu roku 2021 bylo takto
vyřízeno celkem 2 429 žádostí o prodloužení.
Nové služby
Od února byla veřejnosti představena nová služba
určená pro přístup k dílům nedostupným na trhu
v rámci spolupráce s Centrálním portálem knihoven.
Všichni registrovaní uživatelé přerovské MěK s platnou registrací měli zabezpečen přístup k elektronické
podobě titulů, které již nejsou na trhu ani v nabídce
knihkupců a splňují podmínky jejich elektronického
šíření. Tato díla jsou zpřístupňována prostřednictvím
Národní digitální knihovny a Moravské zemské
knihovny.
Zpracování a doplňování knihovního fondu

KnihoBox v OC Galerie Přerov

Během letních prázdnin nabídla MěK zájemcům
z řad široké veřejnosti své služby také na přerovském
koupališti, kde otevřela podobně jako v několika
předchozích letech svou bazénovou půjčovnu knih,
novin a časopisů.

Knihovní fond byl průběžně doplňován a zkvalitňován dle požadavků čtenářů a knihovníků v návaznosti
na množství přidělených finančních prostředků. Se
všemi dodavateli knihovních dokumentů, u nichž se
předpokládalo, že objednávky v roce 2021 přesáhnou
hodnotu 50 000 Kč, byly uzavřeny rámcové smlouvy
a tyto uveřejněny v Registru smluv. V průběhu roku
bylo:
� nakoupeno a zpracováno 6 368 svazků knihovních dokumentů mimo periodik (knihy, audio
CD, zvukové knihy, deskové hry),
� v rámci předplatného pořízeno 1 600 ks eVýpůjček elektronických knih k využití na portálu
Palmknihy.cz v celkové hodnotě 78 400 Kč,
� v rámci darů od institucí a fyzických osob zaevidováno a zpracováno 183 knih za 27 130 Kč, 86
harlequinů za 2 580 Kč, 67 časopisů za 335 Kč,
� do půjčovny pro děti, půjčovny pro dospělé, na
pobočku v Předmostí a do vybraných poboček
MěK v MČ zakoupeno 159 nových společenských her,
� vyřazeno 15 607 svazků knihovních dokumentů.
Většinou se jednalo o opotřebované a poškozené
knihy nebo multiplikáty. Použitelné knihy byly
nabídnuty ostatním knihovnám v ČR a následně
k odprodeji veřejnosti, velmi poškozené knihy
byly odvezeny do sběrných surovin,
Stav knihovního fondu k 31.12.2021 činil 140 964
dokumentů.
Kulturní a vzdělávací činnost
Stejně jako ostatní knihovnické činnosti a služby pro
veřejnost, byla i tato značně ovlivněna epidemiologickými nařízeními vydanými v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19. Veškeré kulturní a vzdělávací akce byly po dobu účinnosti nouzového stavu
přerušeny.

Bazénová půjčovna na přerovském koupališti

Uživatelé MěK mají nepřetržitý přístup do svého
uživatelského konta prostřednictvím on-line katalogu, kde si mohou kontrolovat stav svých výpůjček,
objednávat knihy nebo uskutečňovat rezervace
vypůjčených titulů. Uživatelské konto nabízí rovněž

Akce pro veřejnost
V průběhu roku uskutečnila MěK několik kulturních
a vzdělávacích akcí. V souvislosti s pandemickými
opatřeními byly akce v I. polovině roku realizovány
formou on-line prostřednictvím MS Teams nebo
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Zoom. Od září se akce pro veřejnost konaly již
tradičním způsobem, a to buď v přednáškové místnosti v hlavní budově MěK na Žerotínově náměstí,
nebo (v případě větších akcí jako jsou cestovatelské
besedy) v pronajatých sálech na území města.
MěK se i v roce 2021 zapojila do každoročně pořádaných celostátních projektů jako je Březen – měsíc
čtenářů nebo Týden knihoven, v rámci nichž došlo
k realizaci řady různorodých aktivit.
Soutěže pro veřejnost
V průběhu roku se pro veřejnost uskutečnily 4 internetové soutěže o ceny:
� v rámci celostátní kampaně “Březen – měsíc čtenářů“ byla realizovaná vědomostní soutěž o předplatné časopisu Zahrádkář s názvem Březen na
zahrádce,
� v průběhu letních prázdnin byly realizovány soutěže o ceny pro luštitele (Skalní města v křížovkách, Rozhledny v osmisměrkách) a vědomostní
soutěž Gastrotoulky s tradicí.
Výstavy a prezentace literatury
V multifunkčních prostorách MěK, které slouží jako
učebna, přednášková místnost nebo výstavní prostory, byla umístěna stálá expozice historie Městské
knihovny v Přerově v letech 1919 – 2019 vytvořená
k 100. výročí jejího založení. Mimoto byly v prostorách MěK a na jednotlivých pracovištích realizovány pravidelné tematické výstavky knihovních
dokumentů zaměřených na různá literární, regionální
nebo celorepubliková výročí, v rámci nich pak byly
připravovány pravidelné nabídky žánrové literatury.
Odborné konference a semináře
V listopadu se uskutečnil plánovaný odborný seminář
pro pracovníky knihoven, pedagogické pracovníky
a studenty středních a vysokých škol s knihovnickým
a pedagogickým zaměřením „Současná literatura
pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství X“ s podnázvem „V hlavní roli: knihy, čtenáři, knihovny a knihovníci…“, jehož cílem bylo představení soudobé
literatury pro děti a nových forem propagace dětského čtenářství. Seminář byl realizován ve spolupráci
s Muzeem Komenského v Přerově za finanční podpory Svazu knihovníků a informačních pracovníků
ČR a grantového programu Ministerstva kultury ČR.

Odborný seminář zaměřený na dětskou literaturu

Semináře se zúčastnilo 54 účastníků a byl z něj
vydán sborník přednášek v nákladu 15 kusů.
Akce pro vzdělávací instituce
MěK dlouhodobě spolupracuje se všemi vzdělávacími institucemi na území města. Připravuje a realizuje
pro ně řadu vzdělávacích a kulturních akcí a aktivit
zaměřených na různá literární i všeobecně naučná
témata nebo zabezpečuje odborné praxe studentů.
Akce se z epidemiologických důvodů konaly až od
května, června nebo září dle typu aktivity.
Akce pořádané v rámci 13. ročníku celostátního projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který je
každoročně zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti žáků 1. tříd ZŠ, mohly být v roce 2021 realizovány až ke konci školního roku a na podzim, kdy
také proběhlo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře v dobové třídě Muzea Komenského v Přerově.
Akce pro děti a mládež
V průběhu I. pololetí nebyly z důvodu platných opatření k ochraně před šířením onemocnění pandemie
Covid-19 realizovány žádné volnočasové aktivity
pro děti a mládež nebo probíhaly pouze ve značně
omezeném režimu (např. jarní prázdniny v knihovně)
či v on-line prostoru (např. tvořivé dílny umístěné
formou videomanuálů na YouTube kanále MěK).
Projekt Bookstart (S knížkou do života), do něhož se
MěK zapojila v lednu roku 2020, byl pozastaven na
základě rozhodnutí Komise pro občanské záležitosti
statutárního města nepořádat vítání nových občánků
a do konce roku 2021 nebyl zatím obnoven.
Zrušena byla také tradiční oblíbená akce Noc s Andersenem, která spočívá v nocování dětí v knihovně.
Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace se
v I. polovině roku nekonal ani Klub programování
a robotiky. Od září nebyla činnost klubu obnovena
z důvodu odchodu ředitele MěK, který dříve zastával roli lektora.
Omezeny byly také aktivity v rámci herního klubu
Háčko. Setkání herního klubu proběhla jen několikrát do roka, realizaci zajišťovaly knihovnice z dětského oddělení. O letních prázdninách proběhl na
dětském oddělení knihovny 1 turnus Rytířského příměstského tábora, kterého se zúčastnilo 11 dětí.
Vzdělávací akce pro veřejnost
V průběhu roku neproběhly z důvodu epidemiologických opatření či nízkého zájmu veřejnosti žádné
vzdělávací akce zaměřené na základy ovládání
výpočetní techniky, práci s běžnými kancelářskými
aplikacemi a využívání dalších moderních informačních prostředků.
V listopadu byl realizován vyhledávaný výtvarný
kurz Portrét tužkou zabezpečovaný pracovnicí MěK,
kterého se zúčastnilo 9 zájemců.
MěK je již řadu let jedním z konzultačních středisek
Virtuální Univerzity 3. věku (VU3V) a během roku
zabezpečovala vzdělávací aktivity pro seniory v rámci tohoto projektu organizovaného Českou zeměděl-
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skou univerzitou v Praze. Aktivity v rámci VU3V
byly v I. pololetí realizovány formou distančního
on-line studia letního semestru (kurz Pěstování
a využití jedlých a léčivých hub). Zimní semestr
(kurz Včelařský rok) byl na podzim realizován částí
studentů opět distanční formou, větší část studentů
docházela na jednotlivé přednášky prezenčně do
budovy MěK. Tradiční slavnostní ukončení studia
i promoce, která probíhá každoročně v aule České
zemědělské univerzity v Praze, kde mají absolventi
vzdělávacích kurzů možnost obdržet osvědčení
o absolutoriu VU3V, byly z důvodu epidemiologických opatření zrušeny.
Vzdělávací akce pro zaměstnance
Všichni pracovníci MěK absolvovali začátkem roku
pravidelné školení BOZP, PO a pověření pracovníci
také školení řidičů referenčního vozidla. Zaměstnanci si měli možnost v průběhu roku pravidelně zvyšovat svoji odbornou kvalifikaci v oblasti knihovních
služeb a souvisejících činností účastí na odborných
seminářích a školeních. Všechna školení, která se
uskutečnila v I. pololetí, byla realizována distanční
formou prostřednictvím videokonferencí nebo webinářů. Tato forma zvyšování kvalifikace zaměstnanců
pak přetrvávala i v druhé polovině roku.
Zabezpečení knihovních služeb v knihovnách
v MČ Přerov
V průběhu roku byly zabezpečovány rovněž vybrané
knihovnické služby v pobočkách MěK v MČ Přerova
(Čekyně, Dluhonice, Henčlov, Kozlovice, Lověšice,
Lýsky, Penčice, Újezdec, Vinary, Žeravice). Na všech
pracovištích platil registrační průkaz vystavený na
kterékoliv pobočce knihovny. Uživatelé ve většině
z těchto lokalit města Přerova mají k dispozici odpovídající prostory a jsou zde zajišťovány jak základní
knihovnické služby (půjčování knih a periodik), tak
také další související aktivity (výtvarné dílny, herní
klub, besedy s autory apod.). K dispozici je rovněž
bezplatné připojení k internetu.
Služby pro zdravotně handicapované uživatele
Bezplatné služby pro tělesně a zrakově postižené uživatele byly v průběhu roku poskytovány i nadále na
pobočce Velká Dlážka. Kmenový fond MěK byl rozšiřován o zvukové knihy ve formátu MP3, které jsou
po stažení z centrálního úložiště Macanovy knihovny v Praze uloženy na CD nosiče pro další půjčování
uživatelům se zrakovými nebo jinými zdravotními
problémy, které jim znemožňují četbu klasických
tištěných knih. Pravidelně je tento fond každý měsíc
obohacován o 30 nových titulů ve formátu MP3.
Pobočka je rovněž vybavena moderní kamerovou
zvětšovací lupou ClearView C Speech s podporou
zvukového výstupu a záznamu snímaných předloh
do zvukového formátu MP3.
MěK již několik let spolupracuje s pobočkou SONS
ČR – Středisko organizace nevidomých a slabozrakých Přerov a Tyflocentrem Olomouc na pořádání

akcí pro slabozraké a nevidomé občany. V prostorách
pobočky MěK na Velké Dlážce jsou ve spolupráci
s výše uvedenými organizacemi realizovány párkrát
do roka společné aktivity. V průběhu roku 2021 se
však MěK kvůli nepříznivým epidemiologickým
podmínkám nezapojila do žádného společného projektu, v roce 2022 však hodlá na tuto spolupráci opět
navázat.
Ve studovně MěK na Žerotínově náměstí je k dispozici mobilní zvětšovací kamerová lupa RUBY HD
pro slabozraké uživatele, kteří tak mají možnost
využívat zdejší rozsáhlý fond regionální literatury.
Obě uvedená zařízení byla financována z grantových
programů Ministerstva kultury ČR (MKČR) a rozpočtu statutárního města Přerova.
Zabezpečení výkonu regionálních funkcí
MěK v průběhu roku vykonávala na základě smlouvy
o přenesení výkonu regionálních funkcí (RF) pro rok
2021, sepsané s Vědeckou knihovnou v Olomouci,
vybrané knihovnické činnosti pro knihovny zařazené
do středisek Přerov (36 knihoven, 10 MČ) a Všechovice (12 knihoven).
RF jsou financovány prostřednictvím účelové dotace
od Olomouckého kraje. Výkon RF byl zahájen
01.01.2021. Objem finančních prostředků z dotace
Olomouckého kraje pro rok 2021 byl v rámci podepsané smlouvy stanoven ve výši 1 409 238 Kč.
Výkon RF ve střediscích Přerov a Všechovice zajišťovali zaměstnanci MěK v rozsahu 1,92 přepočtených úvazků a zaměstnanec Městské knihovny Všechovice v rozsahu 0,3 úvazku.
Plnění RF probíhalo v roce 2021 v nestandardních
podmínkách ovlivněných onemocněním Covid-19
a to pouze v rozsahu umožňujícím provádět činnosti
v rámci povolených aktivit a rovněž v souladu
s epidemiologickými opatřeními. Nákup knihovních
fondů z prostředků určených na výkon RF a vlastních finančních prostředků jednotlivých obcí byl
uskutečňován průběžně a ve vazbě na individuální
požadavky jednotlivých knihoven. Rozvoz výměnných souborů a kmenových fondů knihoven byl
uskutečňován v návaznosti na aktuálně platná epidemiologická nařízení a s ohledem na situace v jednotlivých knihovnách střediska.
Na tvorbu výměnných souborů pro střediska Přerov
a Všechovice v rámci výkonu RF byla pro rok 2021
vyčleněna částka 323 012 Kč. Z těchto finančních
prostředků bylo nakoupeno:
� 1 087 svazků knihovních dokumentů pro knihovny střediska Přerov (235 077 Kč),
� 399 svazků knihovních dokumentů pro středisko
Všechovice (87 935 Kč).
Nákup a zpracování knihovních dokumentů do kmenových fondů jednotlivých knihoven zařazených do
střediska Přerov pak probíhalo na základě dodatků
smluv podepsaných s jednotlivými zřizovateli knihoven. Zpracováno bylo 1 921 svazků knihovních
dokumentů (z toho 369 darů) v hodnotě 342 410 Kč.
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Stav knihovního fondu RF k 31.12.2021 činil 34 006
svazků knihovních dokumentů, z toho:
� 22 585 – středisko Přerov,
� 3 581 – sklad RF pro speciální výměnné soubory,
� 7 840 – středisko Všechovice.
Prezentace knihovny v médiích
K primární prezentaci činnosti MěK jsou provozovány a pravidelně aktualizovány webové stránky
www.knihovnaprerov.cz.
Aktivity a výsledky činnosti jsou pak prezentovány
ve většině regionálních médií. K informování veřejnosti a uživatelů MěK bylo využíváno zpravodajství
tiskových medií (zejména Přerovské listy a Přerovský deník). K prezentaci aktivit bylo(a) dále využíváno(a):
� elektronické formy (internetové stránky města
www.prerov.eu, internetový zpravodajský server
www.nejlepsi-adresa.cz),
� televizní (TV Přerov a regionální vysílání ČT1)
a rozhlasová média (Český rozhlas Olomouc),
� informační panely umístěné ve veřejných prostorách MMPr v budově na nám. T. G. M.,
� v tištěném i internetovém měsíčním Kulturním
přehledu Městského informačního centra,
� zpravodaje Muzea Komenského v Přerově,
� na sociálních sítích, a to na adresách:
- www.facebook.com/KnihovnaPrerov/
(820 sledujících)
- www.instagram.com/knihovnaprerov/
(281 příspěvků, sledovanost 343 uživatelů).

Technická a elektronická podpora provozu
knihovny
V průběhu I. pololetí byla prováděna běžná údržba
a obměna stávající výpočetní techniky a programového vybavení dle aktuálních potřeb. Pracoviště byla
vybavena odpovídající výpočetní technikou sloužící
pro zaměstnance i veřejnost včetně programového
vybavení a dalších nezbytných zařízení (kopírovací
stroje, tiskárny, multimediální a prezentační zařízení
apod.). Tato technika je dle aktuálních potřeb obměňována a modernizována. Veškerá výpočetní technika funguje na moderních systémech s operačním
systémem Microsoft Windows 10 a Linux.
Knihovní fond je evidován pomocí automatizovaného knihovního systému Tritius a prezentován prostřednictvím elektronického internetového on-line
katalogu. Půjčovna pro děti je vybavena herní
konzolí Microsoft XBOX s pohybovým snímačem
Kinect a LCD televizí. Díky tomuto populárnímu
zařízení došlo k zatraktivnění nabídky volnočasových služeb půjčovny pro děti.

Microsoft XBOX v oddělení pro děti

Prezentace činnosti knihovny na Instagramu

Městská knihovna v Přerově má také svůj YouTube
kanál, kde zveřejnila v průběhu roku 2021 několik
videí týkajících se poskytovaných služeb nebo videomanuály ke tvořivým dílnám.
Publikační činnost
V listopadu vydala přerovská knihovna sborník
příspěvků, které byly prezentovány na odborném
semináři Současná literatura pro děti a její vliv na
rozvoj čtenářství X.

V půjčovně pro dospělé na Žerotínově náměstí je
instalován(a):
� LCD televize sloužící k propagaci aktivit MěK;
na obrazovce jsou návštěvníkům promítány upoutávky na nejbližší akce a vybrané služby,
� elektronický platební terminál Komerční banky,
díky kterému lze přijímat platby od uživatelů
prostřednictvím platebních karet, a to včetně
podpory bezkontaktních technologií.
Pro zabezpečení aktivit v rámci Klubu programování a robotiky je učebna vybavena výpočetní
technikou s odpovídajícím programovým vybavením a dalším zařízení, mezi které patří robotické
stavebnice LEGO Mindstorms, robotická vozítka
OZOBOT a mBot, mikropočítače micro:bit aj. Klub
programování a robotiky byl dovybaven také moderními 3D tiskárnami ORIGINAL PRUSA I3 MK3S
a TRILAB DeltiQ L.
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V souvislosti s GDPR byly upraveny vnitřní procesy
a dokumenty, byla provedena úprava nastavení informačních systémů tak, aby byla v souladu s nařízením GDPR.
Pro komunikaci s veřejnou správou a dalšími veřejnými a povinnými institucemi je využívána datová
schránka.
MěK pro přístup k síti internet a ke vzájemné komunikaci využívá v hlavní budově internetové připojení
prostřednictvím městské metropolitní sítě spravované MMPr. Pobočky na území města Přerova
a v MČ jsou připojeny k internetu prostřednictvím
rozvodů společnosti Nej.cz (pobočky ve městě),
pevných linek (pobočky v MČ) nebo mobilních
připojení společnosti O2 (pobočka Vinary), příp.
prostřednictvím lokálních poskytovatelů připojení
(pobočka Žeravice). Pobočky v Předmostí a MČ
Kozlovice byly rovněž připojeny na městskou metropolitní síť.
Pro zvýšení úrovně zabezpečení komunikace a přenosu informací prostřednictvím internetu byl na
www stránky MěK a on-line katalogy implementován komunikační protokol HTTPS zabezpečující
šifrování probíhající komunikace.
MěK zabezpečuje po technické i softwarové stránce
provoz regionálního knihovního systému Tritius pro
14 knihoven v samostatných obcích střediska Přerov
(Bochoř, Buk, Dřevohostice, Horní Moštěnice, Hradčany, Osek nad Bečvou, Křtomil, Pavlovice, Prosenice, Radslavice, Radvanice, Soběchleby, Stará Ves,
Tučín), činnosti jsou financovány z příspěvku Olomouckého kraje.
MěK pro zabezpečování svých činností disponuje
osobním vozidlem Škoda Octavia Combi pořízeným
v roce 2009. Vozidlo je v dobrém technickém stavu
a nebylo doposud v rámci jeho provozu nutné
provádět žádné nákladné opravy s výjimkou běžné
provozní údržby nebo drobných závad.
MěK je zapojena do Centrálního portálu knihoven
(CPK), přístupném na adrese www.knihovny.cz.
Zapojení do CPK bylo umožněno prostřednictvím
grantového programu VISK3 poskytovaného MKČR.
MěK přispívá svými záznamy do Souborného katalogu ČR a je institucionálním členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků Moravskoslezského
a Olomouckého kraje (SKIP10). Někteří pracovníci
MěK jsou také individuálními členy této organizace.
Hospodářský výsledek
Hlavní činnost
Doplňková činnost

0,00 Kč
0,00 Kč

MěK hospodařila v průběhu roku s přiděleným rozpočtem v celkové výši 17 692 700,49 Kč, a to včetně
dotace Olomouckého kraje určené na výkon RF,
dotací z grantových programů MKČR, odpisů a výnosů z vlastní činnosti.
Na zabezpečení výkonu RF obdržela MěK na základě
podepsané smlouvy od Olomouckého kraje finanční
příspěvek ve výši 1 409 238 Kč.

MěK v rámci úspěšného podání projektů v grantových programech VISK8 a Knihovna 21. století
(K21), které vyhlašuje MKČR, získala finanční prostředky ve výši 10 000 Kč, určené na úhradu licenčního přístupu k databázi zvukových knih Knihovny
a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana a k získání
nových titulů zvukových knih pro slabozraké a nevidomé uživatele. Dotace byla přiznána v plné výši,
přičemž cena roční licence za přístup do databáze
činí 25 000 Kč. Z těchto licencovaných zdrojů pak
bylo v průběhu roku zpracováno celkem 360 titulů
zvukových knih.
Z dotačního titulu VISK8 MKČR získala MěK přístup k elektronickým databázím Anopress a ASPI.
V rámci grantového projektu byl ze státního rozpočtu
ČR hrazen přístup k uvedeným databázím po dobu
8 měsíců a zbývající 4 měsíce byly hrazeny z rozpočtu MěK.
Z prodejů starých, opotřebovaných a vyřazených
knihovních dokumentů získala MěK v průběhu roku
od veřejnosti nebo jiných knihoven v rámci povinné
nabídky částku ve výši 70 181 Kč.
Ve spolupráci s externí advokátní kanceláří pokračovalo vymáhání nedobytných pohledávek. K soudnímu projednání a případnému exekučnímu vymáhání
byly v průběhu roku průběžně předávány všechny
pohledávky z výpůjční činnosti po vypršení termínu
vrácení nebo splatnosti, a to bez omezení jejich výše.
K 31.12.2021 byly v rozvaze evidovány pohledávky
za uživateli v celkové výši 39 269,97 Kč.
V návaznosti na uvedené vymáhání pohledávek
a v souvislosti s pravidelnou aktualizací základních
dokumentů MěK byl vydán nový knihovní řád
a ceník služeb s platností od 01.01.2021. Knihovní
řád byl na podnět právního zástupce MěK aktualizován v části pojednávající o vymáhání pohledávek
za nezletilými uživateli knihovních služeb. V rámci
aktualizace přešly povinnosti úhrad pohledávek na
zákonné zástupce. Tato skutečnost není nová, ustanovení bylo pouze přímo zakotveno do knihovního
řádu, čímž došlo k posílení postavení MěK při vymáhání pohledávek vůči nezletilým dlužníkům soudní
cestou.
Aktualizován byl rovněž ceník služeb, kde došlo
k mírnému navýšení sankčních poplatků za nevrácení výpůjčky. Důvodem zvýšení poplatků bylo navýšení nákladů souvisejících s evidencí a vymáháním
pohledávek (poštovní poplatky, nárůst mzdových
nákladů) a sjednocení výše sankčních poplatků
s ostatními knihovnami v regionu. Placení sankčních
poplatků, popř. jejich výše, závisí pouze na přístupu
konkrétních uživatelů k realizovaným výpůjčkám
(včasné vracení, prodlužování apod.).

Zprávu podala: Mgr. Edita Hausnerová
ředitelka Městské knihovny v Přerově
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ - VYHODNOCENÍ UKAZATELŮ 2021
HLAVNÍ ČINNOST

spotřeba materiálu a energie
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
jiné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
daně a poplatky
prodaný materiál, ost. náklady
ostatní náklady z činnosti - pojištění
odpisy dlouhodobého majetku
vyřazené pohledávky
náklady z DDHM
NÁKLADY CELKEM
výnosy z prodeje výrobků a služeb
smluvní pokuty a úroky z prodlení
čerpání fondů
výnosy z vyřazených pohledávek
výnosy z prodeje materiálu
ostatní výnosy
výnosy vybr. MVI z transferů
výnosy vybr. MVI z transferů (dotací)
VÝNOSY CELKEM

plán (v tis. Kč)
původní
upravený
2 110,00
3 118,89
90,00
426,77
12,00
15,26
2,00
3,23
975,68
1 024,98
9 188,59
9 109,31
3 105,74
2 898,05
25,00
23,74
406,96
474,91
1,50
2,30
0,00
13,17
0,00
0,00
267,22
268,17
0,00
0,00
20,00
313,91
16 204,70
17 692,70
570,00
0,00
200,00
0,00
0,00
60,00
15 243,80
130,90
16 204,70

809,17
0,50
53,21
0,01
15,09
91,95
15 172,64
1 550,15
17 692,70

skutečnost (v Kč)

%

3 118 892,87
426 773,51
15 260,00
3 232,00
1 024 978,34
9 109 307,00
2 898 052,00
23 744,00
474 908,00
2 300,00
13 171,00
0,00
268 168,00
0,00
313 913,77
17 692 700,49

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

809 168,00
494,77
53 210,72
5,00
15 091,00
91 949,00
15 172 636,00
1 550 146,00
17 692 700,49

100,00
99,95
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

zisk
0,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
přepočtený počet pracovníků
průměrná mzda

22,50
32 351,00

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

NÁKLADY
VÝNOSY

původní
0,00
0,00

upravený
0,00
0,00

skutečnost v Kč
0,00
0,00
zisk
0,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
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Kulturní a informační služby města
Přerova příspěvková organizace
nám. T. G. Masaryka 8, 750 02 Přerov
www.kis-prerov.cz
Činnost celé organizace byla v roce 2021 negativně
ovlivněna pandemií nemoci Covid-19, kdy vláda ČR
byla nucena opakovaně rozhodnout o přijetí krizových opatření a vyhlášení nouzového stavu pro celé
území ČR z důvodu ohrožení zdraví jejího obyvatelstva. V rámci hlavní činnosti (HČ) se přijatá vládní
opatření dotkla všech středisek. Pro veřejnost bylo
uzavřeno kino Hvězda i Městský dům (MD), oslavové akce města byly buď zrušeny nebo se konaly s redukovaným programem (jarmark, Svatovavřinecké
hody), městské informační centrum (MIC) vykonávalo své činnosti jen v omezené míře. Doplňková činnost (DČ) byla postižena více. V MD byly rušeny
dohodnuté pronájmy, nájemci restauračních prostor
vypověděli nájemní smlouvu, což významně ovlivnilo hospodaření tohoto střediska. Také středisko
Navigace a propagace zaznamenalo silný propad ve
výnosech, firmy omezily požadavky na služby, proto
nebyl dosažen ani předpokládaný plánovaný hospodářský výsledek (HV).

vání nového plánu města Přerova, jehož cílem byla
správná orientace ve městě.
Od začátku července do konce srpna se MIC zapojilo do soutěže pro děti s Českou televizí (ČT). Děti
si v MIC vyzvedávaly letáčky se soutěžním kódem,
který vkládaly na webové stránky ČT nebo do mobilní aplikace a soutěžily o dárky. U malé Laguny pak
byla umístěna keška (schránka s dalším soutěžním
kódem), smyslem soutěže bylo vytáhnout rodiny
s dětmi do přírody a zároveň navštívit zajímavé turistické místo i MIC ve městě. Do soutěže se zapojilo
265 soutěžících a 361 hledačů kešky. Dne 27. října
se uskutečnil další ročník celostátní akce, jejímž
koordinátorem byla Asociace turistických informačních center, s názvem TýDen turistických informačních center. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory MIC, vyplnit kvízy o městě, povykládat si
o činnosti MIC s pracovníky a obdržet drobný dárek.
STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI
V roce 2021 zaznamenalo MIC 15 425 návštěvníků,
z toho 66 zahraničních (převážně ze Slovenska, Polska a Německa), pobočka v Předmostí pak 4 248
návštěvníků (z toho 17 zahraničních) a památník
lovců mamutů 690 osob. Monitoring návštěvnosti je
prováděn sčítačem průchodů.

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (MIC)
V Přerově se nachází pro turisty a obyvatele města
Přerova 2 informační centra. Jejich provoz je celoroční a zabezpečují jej 4 pracovníci. V prostorách
MD poskytují pracovníci MIC návštěvníkům města
informace o turistických cílech, službách cestovního
ruchu, kulturní nabídce v oblasti svého působení,
provádí služby pro veřejnost a zajišťují předprodej
vstupenek na kulturní akce. Veřejnosti jsou poskytovány jak bezplatné služby (turistické informace), tak
i služby s poplatkem (kopírování, skenování, laminování, internet pro veřejnost, komentované prohlídky s průvodcem, prodej parkovacích karet na OC
Galerii, prodej regionální turistické karty Olomouc
region card, apod.). V místní části (MČ) Přerov-Předmostí, v objektu Pod Skalkou 1a, se nachází pobočka MIC, kde návštěvníci získají informace nejen
o regionu Přerov, ale zejména o archeologické lokalitě Předmostí. I zde jsou služby pro veřejnost využívány a jsou prováděny bezplatně (turistické informace) i za úplatu (kopírování, skenování či internet pro
veřejnost apod.).
Do poloviny května bylo infocentrum uzavřeno a tato
skutečnost se projevila na celkové návštěvnosti.
V roce 2021 ho navštívilo s dotazem o téměř 3 tis.
méně turistů než v roce předešlém, v infocentru
Předmostí o 500 méně. Na středisku byl v době
uzavření pracovník, který vyřizoval e-mailové
a telefonické dotazy zákazníků a zabezpečoval
administrativní práce dle potřeby. K otevření služeb
došlo 10. května, do konce roku pak již k přerušení
provozu nedošlo.
V roce 2021 poskytl Olomoucký kraj dotaci 20 000 Kč
z dotačního titulu Podpora zkvalitnění služeb TIC
v Olomouckém kraji. Dotace byla využita na zpraco-
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typ dotazu
Ubytování a stravování
Kultura
Komentované prohlídky
Předprodej vstupenek
Turistika a sport
Doprava
Památky
Jiný typ dotazu
Služby
Magistrát informace
Cizinci
Soutěž s ČT
celkem

počet dotazů
4
2 104
2
1 699
1 115
54
184
4 597
5 549
11
66
40
15 425

MIC, nám. T. G. Masaryka 7, Přerov

typ dotazu
Komentovaná prohlídka
Kultura
Magistrát informace
Jiný typ dotazu
Služby IC
Sport
Turistika
Doprava
Cizinci
Návštěvnost památníku
Školní program
Soutěž s ČT
celkem

počet dotazů

MIC, Pod Skalkou 1a, Přerov-Předmostí

0
73
0
1 611
1 430
0
890
2
17
690
0
225
4 938
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MĚSTSKÉ EVROPSKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO (MEIS)
V květnu 2021 obdrželo středisko MEIS Olomouckého kraje informaci, že z důvodu nepřidělení grantu
na provoz střediska Europe Direct Olomouc po 15 letech projekt MEIS pod vedením statutárního města
Olomouc s podporou Olomouckého kraje končí.
Informační koutek MEIS fungoval při MIC od roku
2004 a poskytoval informace o Evropské unii.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Pracovníci MIC zabezpečovali prodej vstupenek do
MD, podíleli se na přípravě programu kulturních
akcí, zpracovávali a prováděli distribuci vstupenek
na maturitní a reprezentační plesy. Tento rok byl pro
kulturní akce opět nepříznivý. Pandemie onemocnění Covid-19 způsobila od ledna až do května 2021
stopku kulturním akcím a docházelo ke změnám
v plánovaném programu. S ohledem na nařízení
vlády byly všechny jarní kulturní akce zrušeny,
případně přesunuty na náhradní podzimní termín.
Předprodej podzimních tanečních kurzů probíhal online, kurzisté z roku 2020 byli přesunuti do tanečních
kurzů 2021 a doplněni do počtu novými. Plánované
taneční lekce proběhly ve standardním termínu.
Poslední závěrečné taneční, které se měly uskutečnit
v prosinci, se z důvodu omezení podmínek pro
konání akcí nekonaly a byly přesunuty do roku
2022.
PAMÁTNÍK LOVCŮ MAMUTŮ
Památník představuje jednu z nejvýznamnějších středoevropských lokalit s archeologickými nálezy pravěkých kostí z doby kamenné. Každoročně, od dubna
do října, je zájemcům nabízena průvodcovská služba
s odborným výkladem, zahrnujícím informace o expozici pravěkých kostí. Památník v roce 2021 navštívilo celkem 690 turistů, což je o téměř 200 více než
v roce 2020. Školní programy „Čtvrtek s mamutím
programem“ a „Archeologie v kostce“ se nekonaly
z důvodu rekonstrukce školního muzea mamutů.
CERTIFIKÁTY
MIC byl certifikovaným místem Českého systému
kvality služeb do 30. června 2021, kdy platnost certifikátu skončila. Ministerstvo pro místní rozvoj, vlastník projektu, oznámilo ukončení udržitelnosti tohoto
projektu k 31.12.2020, a tedy i ukončení vydávání
certifikátů. MIC 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 (TIC) jsou od roku 2016 členy Asociace turistických informačních center (ATIC), která poskytuje
metodickou pomoc při vedení jejich center.
Zaměstnanci absolvovali v průběhu roku vzdělávací
kurzy, navštěvovali jazykové kurzy, které pomáhají
při komunikaci se zahraničními návštěvníky. V průběhu roku z důvodu epidemiologické situace byla
nabídka vzdělávacích seminářů omezena. Navzdory
situaci se 2 pracovníci MIC účastnili celodenního
semináře Udržitelný cestovní ruch.

PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY
MIC nabízelo komentovaný výklad v Památníku
lovců mamutů a v září se uskutečnila na objednávku
komentovaná prohlídka o historii města.
VLASTNÍ INFORMAČNÍ TISKOVINY
MIC pro zájemce z řad veřejnosti nabízelo ve svých
prostorách bezplatné propagační letáky a brožury.
Ve spolupráci s městem byl vydán nový aktuální
propagační leták Naučná stezka Předmostím až do
pravěku (z důvodu přeznačení trasy po vybudování
dálnice přetínající stezku). Měsíčně byl, v počtu cca
400 ks, vydáván bezplatný „Kulturní přehled akcí“,
který informoval o připravovaných společenských,
kulturních a sportovních akcích v Přerově a okolí,
který byl volně k dispozici pro zájemce, distribuován
na Magistrát města Přerova a do výstavních galerií
Kulturních a informačních služeb (KIS). Zájemcům
byl na vyžádání zasílán i elektronicky.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
TIC vyhledává, shromažďuje, aktualizuje a dále šíří
přesné turistické informace z oblasti své působnosti.
Bezplatné informace byly poskytovány ústně, telefonicky i elektronicky. Některé služby byly zpoplatněny, za tímto účelem byl sestaven ceník umístěný
na viditelném místě. Standard poskytovaných služeb
je popsán v dokumentu „Kvalitativní parametry
obsluhy návštěvníků TIC“.
TIC má vlastní informační databázi v elektronické
podobě, u které provádí průběžnou aktualizaci. Shromažďování informací probíhalo v průběhu celého
roku a byly sestavovány a shromažďovány ze všech
dostupných zdrojů. Údaje byly zpracovány do katalogu firem, který tvoří informační systém účelně
sestavený podle různých kritérií. Uložené informace
byly průběžně prověřovány, aktualizovány a vkládány do webové prezentace, která slouží zároveň jako
databáze TIC. Před zahájením turistické sezóny jsou
ověřeny otevírací doby, kontakty a vstupné do jednotlivých turistických zařízení a cílů. Před letní
sezónou, obvykle do 30. dubna, v periodě 1 roku,
jsou kontaktována ubytovací a gastronomická zařízení, aktualizovány ceníky, kontaktní údaje a prověřena kvalita poskytovaných služeb za účelem doporučení služeb turistům. Jsou aktualizovány otevírací
doby a vstupné do muzeí, sportovních zařízení a dalších subjektů. Před zimní sezónou, obvykle do 30.
listopadu, jsou zjišťovány možnosti zimního sportovního vyžití a před koncem roku databáze míst, kde se
konají společenské akce a plesy. Měsíčně je prováděn sběr a následné zpracování informací o akcích
ve městě a okolí, tyto jsou uloženy do kalendáře akcí
a volně dostupné na www.prerov.eu, www.oktourism.cz, a v tištěném kulturním měsíčníku.
MĚSTSKÝ DŮM
Jarní i podzimní sezónu v MD v roce 2021, stejně
jako o rok dříve, poznamenala probíhající pandemie.
Času při jarním uzavření se využilo na plánovanou
rekonstrukci parket včetně výměny podloží. Opravy
ve velkém sále, v předsálí a v malém sále trvaly od

– 134 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2021
května do konce srpna. Podzimní sezóna pak i přes
pandemii proběhla. Byla zde přesunuta většina plánovaných představení z II. pololetí 2020 a jara 2021.
Od září do konce roku proběhlo 11 koncertů vážné
i populární hudby. Vynikající byl například houslový
virtuos Pavel Šporcl nebo syn slavného Gary Moora,
který se předvedl s repertoárem svého slavného otce.
V říjnu posluchače kromě tradičního Československého jazzového festivalu potěšil koncert k oslavě
české státnosti v podání Moravské filharmonie
Olomouc. Advent zpestřili Václav Hudeček, Aneta
Langerová nebo Ondřej Havelka se svými Melody
Makers. Na své si v průběhu podzimu přišli příznivci Divadla Járy Cimrmana s představením Dobytí
severního pólu.
Ochuzeni o svou oblíbenou zábavu nebyli ani senioři,
na nedělních párty s dechovou muzikou se sešli 6x,
měli možnost navštívit koncert hudební formace Duo
Jamaha, zejména pro dámy byla určena talk show
módního návrháře Kafe u Osmanyho a svou stálou
klientelu mělo i varieté v podání skupiny Screamers.
Samostatnou kapitolou a dramaturgickou novinkou
byl cyklus Setkání žánrů, jehož smyslem je popularizovat vážnou hudbu. Uskutečnily se 4 koncerty,
prvním byl koncert Moravského klavírního tria a jeho
operních hostů dne 8. září, v říjnu cyklus pokračoval
vystoupením pianisty Petra Maláska, který doprovázel šansoniérku Janu Musilovou, o měsíc později
posluchače potěšily známé muzikálové melodie v podání držitelky ceny Thálie Lucie Bergrové a Radka
Novotného. Závěr vygradoval fenomenální interpretací Čtvera ročních období Antonia Vivaldiho v nastudování světoznámého houslisty Václava Hudečka
a Komorního orchestru Musici Boemi brněnské
filharmonie. Přestože cyklus odstartoval pro kulturu
v nepříznivé době, necelá první stovka abonentů je
předzvěstí úspěšnosti projektu do budoucna.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST
V DČ byly veškeré výnosy negativně ovlivněny pandemií nemoci Covid-19. Koronavirová epidemie
a propad tržeb byly důvodem, proč nebyl do května
2021 získán nový nájemce nebytových prostor k provozování hostinské činnosti v MD. Od 01.06.2021
již byly tyto prostory pronajaty a od 01.09.2021 pak
byly pronajaty druhým nájemcem kavárny. Jelikož
nový nájemce začal provozovat restauraci od června,
odpisy i pravidelné platby se účtovaly do nákladů
DČ. Z tohoto důvodu bylo žádáno o podporu de
minimis, která pokryla alespoň výši odpisů movitého
a nemovitého majetku z hostinských prostor MD.
K 31.12.2021 byla doplňková činnost MD tvořena
jen dlouhodobým pronájmem 1 kanceláře, 2 učeben
jazykové školy, 1 zkušebny divadla a 2 nájemcům
restaurace a kavárny.
OSLAVY
Rok 2021 byl, stejně jako ten předchozí, silně ovlivněn pandemií nemoci Covid-19. Pravidelně zasedala
pracovní skupina pro městské oslavy a plánovaný
program oslav přizpůsobovala aktuálním podmínkám
a nařízením. Z těchto důvodů neproběhly některé
plánované akce, např. Novoroční ohňostroj, tradiční
zahajovací koncert Moravské filharmonie Olomouc,
velikonoční salon v MD i Velikonoční jarmark na
Horním náměstí, oslavy Dne vítězství, Evropský den
hudby, Akuna show a Přerovské dvorky.
Promenádní koncerty v městském parku Michalov
byly realizovány pouze v měsících červenci, srpnu
a září s návštěvností cca 250 lidí na koncert. Také
koncerty v rámci festivalu Hudební léto na hradbách
byly z původních 10 zredukovány na 5, a to v měsících srpnu a září. Průměrná návštěvnost byla odhadnuta na 300 posluchačů. Na hradbách také proběhl
Kytarový rekord, který byl přeložen z původního
květnového termínu, s návštěvností kolem 400 lidí.
19. ročník Přerovských svatovavřineckých hodů se
uskutečnil v tradičním rozsahu a duchu, tedy třídenní
maraton koncertů na náměstí T. G. Masaryka, historický jarmark na Horním náměstí, hodová výstava
v Galerii města Přerova i tradiční program v kostele
Sv. Vavřince. Součástí hodových oslav se stal, jako
každý rok, Kinematograf bří. Čadíků na náměstí
T. G. Masaryka, kdy mohli diváci navštívit 4 filmová
představení pod širým nebem. Odhadem se hodových
slavností zúčastnilo 15 tisíc návštěvníků.
Akce S úsměvem do školy, každoročně pořádaná
k termínu zahájení školního roku, proběhla v areálu
loděnice. Jednalo se o komponovaný program (hudba,
klauni, prezentace práce SDH, prezentace činnosti
Městské policie, zábavné atrakce pro děti), který
navštívilo cca 1 500 rodičů s dětmi.
Plánované vánoční oslavy se slavnostním rozsvěcením stromu, kulturním programem a vánočními
trhy, byly těsně před zahájením zrušeny. V omezeném režimu se potom trhy uskutečnily v posledním
prosincovém týdnu po uvolnění vládních opatření.
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KINO HVĚZDA
Již druhým rokem se kino Hvězda Přerov potýkalo
s následky a omezeními kvůli pandemii nemoci
Covid-19, která měla obrovský dopad na činnost
organizace. Lockdown trval od začátku ledna do
konce května, tržby i návštěvnost byly srovnatelné
s těmi loňskými, kdy bylo možné fungovat jen polovinu sezóny. Avšak oproti roku 2019, kdy byl normální stav, činily propady až 71 %. Tržby činily 2,4
miliónů korun, celkem přišlo 18 500 návštěvníků.
Rozjet znovu kino po pauze nebylo vůbec snadné.
V distribuci chyběly divácky silné filmy. Promítání
bylo zahájeno až 3. června, kdy distributoři pustili
do oběhu nové filmy. Byly jimi animovaný oscarový
snímek Duše, a rovněž oscarové, drama Země Nomádů. Lidé byli ale ještě opatrní, a tak sál zel prázdnotou. Skoro měsíc činil průměr 5 diváků na 1 představení. V porovnání s dalšími kiny v ČR patřilo to
přerovské k těm s vyšší průměrnou návštěvností. Situace se začala zlepšovat v polovině prázdnin, kdy
do kin dorazil divácký trhák domácí distribuce –
Matky, a první postcovidová „Marvellovka“ Black
Widow. Opravdový boom zaznamenala v srpnu česká
komedie Prvok, Tečka, Šampón a Karel a pak v říjnu
snímek Karel, jehož premiéra byla odložena kvůli
pandemii z roku 2020. To již bylo téměř vyprodáno
a přes 300 lidí v sále. Jenže k plnícím se kinosálům
se začaly plnit také statistiky nemocných covidem.

K dalšímu lockdownu už sice vláda nepřistoupila,
opatření však byla natolik omezující, že návštěvnost
a tržby spadly na třetinu obvyklého stavu. Ještě
v říjnu se dařilo obojí držet na slušných číslech, protože opatření znamenala „jen“ povinnost mít respirátor po celou dobu projekce a lidé se mohli prokazovat testy, očkovacím průkazem nebo potvrzením
o prodělání nemoci. K 1. listopadu se opatření zpřísnila, testy už nestačily a lidé tak opět přestali chodit.

pandemii omezená, hlavní gró programové nabídky
činily filmy z české produkce. I přes nepříznivou
epidemiologickou situaci se na konci roku odehrálo
několik školních představení. Vítanou aktivitou byly
pronájmy sálu spojené se soukromou/firemní projekcí. Této možnosti využilo město, kdy odbor sociálních věcí a školství zaplatil seniorům film Karel.
O tuto akci byl obrovský zájem. Na konci roku pak
využil možnosti pronájmu sálu s filmem také
přerovský soud, který své zaměstnance pozval na
snímek Přání Ježíškovi. Základní vstupné na filmová
představení činilo 140 Kč za 2D projekce a 160 Kč za
3D projekce. Snížené dětské vstupné pak 120 Kč za
2D filmy a 140 Kč za 3D. Vstupenka na Bioseniory
byla za 70 Kč.
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Pro popularizaci se kino připojilo ke Dnům evropského dědictví, které v roce 2021 připadly na neděli
21. září. Jejich součástí byly komentované prohlídky
projekční kabiny, ukázky promítané z filmového
pásu na 35mm promítačce, prohlídka krytu a projekce dokumentárních filmů Přerovské povstání…
75 let poté a Do krytů, Přerove!, které jsou dílem
vedoucí kina Svatavy Měrkové. Možnosti podívat se
do krytu využilo téměř 300 osob. Kapacita na prohlídku byla omezená 60 osobami.
KAVÁRNA KABINET PŘEROV
Kavárna byla otevřena 26. června a vznikla na podporu kina a jeho návštěvnosti, kdy si lidé stěžovali,
že nápojové automaty nejsou to, co by od moderního
kina očekávali. Málo lidí chodí dnes jen na film,
mnozí u něj chtějí ještě něco pojídat a popíjet.

DOTACE
Podařilo se znovu získat dotaci ve výši 180 000 Kč
od Státního fondu kinematografie. Určená byla na
inovace v oblasti kina.

HVĚZDÁRNA
Hvězdárna je provozována ve spolupráci se členy
někdejšího astronomického klubu. Od 26. června,
kdy mohla zase zahájit provoz po lockdownu, do
listopadu, ji navštívilo na 200 lidí. Možností čtvrtečních pozorování využilo přes 50 dospělých a 11 dětí.
Tržby v roce 2021 na hvězdárně činily 2 300 Kč.

ČINNOST KINA
Během půl roku, kdy bylo přerovské kino v provozu,
bylo odehráno na 200 filmových představení.
Nechyběly víkendové Bijásky pro nejmenší, čtvrteční
a nedělní Bioseniory za snížené vstupné, outdoorové
festivaly, stand-up šou Ladislava Zibury i divadla pro
děti. Tím, že distribuce zahraničních filmů byla kvůli

DOPLŇKOVÁ ČINNOST – PRONÁJMY
V rámci dlouhodobých pronájmů nebytových prostor je v platnosti smlouva s provozovatelem pivnice.
Výnosy z těchto dlouhodobých pronájmů dosáhly
částky 270 tis. Kč. Opakovaným uzavřením kina, na
základě vládních nařízení, byly zrušeny takřka veškeré krátkodobé pronájmy sálu.
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GALERIE MĚSTA PŘEROVA
Výstavám dominoval zájem o instalace ve veřejném
prostoru, covid změnil výstavní strategii. Nové trendy
do přerovského výstavnictví vnesla dlouhodobě se
táhnoucí epidemiologická situace. Město nabízelo zájemcům o umění po celý rok 2021, kdy kvůli covidu
nemohli nebo nechtěli do kamenných galerií, tzv.
„krásu z chodníku“. Jednalo se o pohledově přístupné
výstavy 24 hodin denně, po celý rok nasvětlené i pro
noční vidění. Možnost hygienicky komfortních prohlídek výstav Galerie města Přerova nabídla Přerovanům za prostornými výlohami budovy na náměstí
TGM 16, v zámeckém příkopu u galerie na Horním
náměstí, a dokonce i přímo ve veřejném prostoru,
v centru města nebo na hradbách. Díky novému
přístupu se tak podařilo k umění přilákat dokonce
více lidí, než tomu bylo za běžného provozu před
pandemií. V létě proběhlo 5 samostatných výstav
souběžně. V domovské galerii na Horním náměstí to
byl hranický malíř Radovan Langer, v salonku galerie
vzpomínková výstava na Františka Venclovského,
v zámeckém příkopu před galerií umělecký řezbář
Václav Lemon, v Emosu abstraktní malby výtvarné
pedagožky Evy Pešákové a veřejný prostor oživily
plastiky sochaře Jana Dostála.
Přes veškeré covidové peripetie se podařilo nabídnout Přerovanům na různých místech pod hlavičkou
Galerie města Přerova celkem 16 výstav, do galerie
na Horním náměstí přišlo kolem 6 500 návštěvníků
za pouhý půlrok, kdy mohlo být otevřeno.
Některé výstavy byly přesunuty z roku 2020. Týkalo
se to 150. výročí založení Gymnázia Jakuba Škody
v Přerově a 70. výročí založení Uměleckého zvonařství v Brodku, které funguje už 71 let.
OBCHODNÍ ČINNOST
V obchodní činnosti jsou výnosy tvořeny prodejem
drobného občerstvení pro návštěvníky Galerie města
Přerova. Z důvodu opakovaného uzavírání galerie,
v návaznosti na vládní nařízení, došlo i zde k výraznému snížení výnosů z prodeje služeb. Ve
srovnání s rokem 2019, kdy výnosy dosáhly výše
66,5 tis. Kč, byly tyto k 31.12.2020 jen 14,2 tis. Kč,
tj. o 52,3 tis. Kč nižší a k 31.12.2021 se o něco
zvýšily na 24,7 tis. Kč, ale stále nedosahují výsledků
jako před pandemií Covid-19.
VÝSTAVNÍ SÍŇ
Výstavní rok 2021 byl ovlivněn stejně jako ten předchozí, covidovou pandemií. Do jarních měsíců byly
prodlouženy 2 výstavy z roku předchozího a plnohodnotná výstavní sezóna nastala až s příchodem
jarních měsíců. Za celý rok bylo uspořádáno 6 výstav
s návštěvností 2 870 lidí, převažovaly výstavy výtvarného umění. Zařazena byla opět výstava regionálního umělce. Tentokrát se jednalo o výběr z tvorby významného muže přerovské historie, Miloše
Suma. Výstava představila velkou kolekci kreseb,
které dosud nebyly veřejně prezentovány a pocházely z archivu rodiny Sumů. Na výstavě bylo spolupracováno s Tělocvičnou jednotou Sokol Přerov,

součástí výstavy se tak mohla stát i jejich vzácná
kolekce kreseb postupující stavby přerovské sokolovny.

Úspěšná byla i výstava Barvy a tvary, která poprvé
představila malíře Pavla Bezděčku a sochaře Pavla
Tomana z Jihlavy. Barevnost obrazů a velké dřevěné
plastiky nadchly návštěvníky vernisáže, která navíc
probíhala zcela netradičně před galerií a byla propojena na výstavy v kavárnách a na hudební produkce
přímo venku v pasáži v rámci akce Zažít město jinak.
Oblast výstav o architektuře naplnila krásná výstava
o slavném architektovi Bohuslavu Fuchsovi, hlavním představiteli brněnské funkcionalistické školy,
který svým rozsáhlým dílem zásadně ovlivnil vývoj
české architektury. Pocházel ze Všechovic, kde má
dnes svou stálou výstavní síň.
Panelová putovní výstava, která v Pasáži představila
Černou Horu a její národní kulturní dědictví zapsané
na světový seznam UNESCO, byla uspořádána pod
záštitou primátora města Přerova a hejtmana Olomouckého kraje. Její součástí byly i panely prezentující významné české osobnosti, které zanechaly
v Černé Hoře nesmazatelnou stopu. Návštěvníci zde
objevili i vzpomínku na přerovského rodáka
Františka Rasche. Výstavu fotografií Josefa France:
Montenegro, krajina pro romantiky navštěvovali
převážně milovníci přírody.
Závěr roku potom patřil pestré souborné výstavě
Vysočinská zastavení, na které představilo svá díla
13 autorů Spolku výtvarných umělců Vysočiny. Výstava byla zajímavou přehlídkou obrazů, fotografií,
koláží a dřevěných plastik.
V roce 2021 také vznikla při Výstavní síni Pasáž
jako samostatná výstavní scéna Galerie Výklad,
která využívá prostory přiléhající výlohy ke krátkodobým výstavám. V závěru roku zde kolemjdoucí
mohli vidět kolekci expresivních pláten hodonínského rodáka Lubora Drgáče, s názvem Síly přírody.
Vizuálně nepřetržitě přístupná výloha svým zajímavým obsahem tak velmi příznivě ovlivňuje atmosféru v jinak zatím zanedbané pasáži a je dalším
pěkným krokem k její postupné socializaci. Ve spolupráci s MEIS se v prostorách galerie pro veřejnost
připravila neobvyklá výstavy s názvem Hlasy
mrtvých jazyků. Cílem a smyslem této výstavy byla
snaha netradičním způsobem podporovat zájem lidí
o studium cizích jazyků.
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PROPAGAČNÍ, NAVIGAČNÍ A VÝLEPOVÁ
ČINNOST
Navigace
V roce 2021 bylo evidováno 24 smluv na 116 ks navigačních panelů umístěných na území města na
sloupech veřejného osvětlení (VO). Během roku došlo v několika případech k výměně grafiky, případně
změně pozic podle přání zákazníka. Součástí práce
je i průběžná údržba navigačních panelů v důsledku
povětrnostních vlivů. Ke konci roku byly obnoveny
navigační panely v okolí nového kruhového objezdu
u Předmostí, kde původní navigace ustoupily nové
výstavbě společně se starými sloupy VO.
Horizonty
V provozu bylo 170 ks horizontů umístěných ve
městě na sloupech VO. Jejich osazování je rozděleno
termínově na pondělní a středeční podle poptávky.
Reklamu ve formátu A2 hojně využívaly především
ve 2. pololetí firmy, organizace i politické strany.
Horizonty jsou průběžně renovovány a udržovány
v použitelném stavu. Z vyřazených horizontů jsou
nepoškozené části uchovávány jako náhradní díly.
Uličníky / směrovky
Celkový počet uličníků a směrovek činí 613 ks.
Z toho je 54 ks orientačních žlutomodrých směrovek
a u 10 příměstských částí je evidováno na 178 ks
běžných uličníků. Každý rok jsou uličníky postupně
obnovovány z důvodu ztráty čitelnosti. Příměstské
části jsou měněny na požádání místních samospráv.
Výlep, stojany „A“
V roce 2021 bylo využito 39 stanovišť výlepových
ploch, z toho 10 se nachází v příměstských částech.
Ve městě jsou některé výlepové plochy-desky zdvojeny pro lepší rozložení případné zvýšené poptávky.
Ta byla u výlepu zaznamenána až na podzim.
Výlepové desky z dřevotřísky podléhají povětrnostním vlivům a náporu výlepového lepidla, proto byly
některé postupně vyměněny. Pokud to technický
stav desky dovolí, renovuje se a vrací zpět do výlepu.
K prezentaci reklamy byla využita také služba –
umístění reklamy do stojanu „A“. K dispozici bylo
okolo 100 stojanů. Veškerá údržba byla prováděna
na dílně střediska v Předmostí, kde je pro tuto
činnost zřízeno zázemí. Všechny činnosti, koordinace prací, vedení jednání se zákazníky ve věci
reklamních ploch a smluv s tímto spojených, byly
řízeny vedoucím střediska. Dále byly zajišťovány
různé ohlášky, povolení k užívání, zábory veřejných
ploch pro umístění reklam, pro pořádání akcí apod.
Rozhodnutím zřizovatele byla organizace jediným
provozovatelem navigačních prvků na sloupech VO
ve městě. V rámci schválené činnosti byl zajišťován
i výlep reklamních plakátů na všech městských
výlepových plochách.
DOTACE MIMO ZŘIZOVATELE
Z rozpočtu Olomouckého kraje se podařilo získat 2
dotace:

� 20 000 Kč z dotačního titulu Marketingové
aktivity MIC,
� 150 000 Kč na Svatovavřinecké hody.
Státní fond kinematografie poskytl na provoz kina
podporu ve výši 180 000 Kč, určenou na propagaci
kinematografie v kině se stálým provozem, zejména
podporu znovuotevření kina po ukončení opatření
proti Covid-19 včetně zajištění bezpečnosti provozu.
PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
Organizace čerpala v roce 2021 zřizovatelem schválený příspěvek na provoz a odpisy nemovitého majetku HČ v měsíčních zálohách. Původní plán byl
navýšen či snížen o schválená rozpočtová opatření.
Odvody z odpisů nemovitého majetku k 31.12.2021
byly pravidelně odváděny na příjmový účet zřizovatele. Na účet organizace bylo zřizovatelem zasláno
na HČ celkem 17 857 690,80 Kč, z toho činil:
� příspěvek na provoz
17 076 300,00 Kč
� příspěvek na odpisy NM
781 390,80 Kč
Rekapitulace příspěvku na provoz a odpisy NM
Příspěvek celkem (v tis. Kč) – HČ
skutečnost
pův. rozp. upr. rozp.
v tis. Kč
v tis. Kč k 31.12.2021
17 645,70 17 888,00
17 857,70

% k upr.
rozp.
100,00

Z toho:
Příspěvek na provoz (v tis. Kč) – HČ
skutečnost
pův. rozp. upr. rozp.
v tis. Kč
v tis. Kč k 31.12.2021
16 906,30 17 076,30
17 076,30

% k upr.
rozp.
100,00

Příspěvek na odpisy nemovitého majetku (v tis. Kč)
skutečnost
% k upr.
pův. rozp. upr. rozp.
v tis. Kč
v tis. Kč k 31.12.2021
rozp.
739,40
811,70
781,39
96,27
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Hospodářský výsledek HČ k 31.12.2021 byl plánován
jako ztráta ve výši 480 000 Kč, která měla být pokryta ziskem z DČ. Přijímaná vládní opatření, která
měla vést k zamezení šíření koronaviru, opakovaně
uzavírala střediska a vedla k rušení plánovaných
kulturních akcí, čímž došlo ke snížení části nákladů.
Dotace ve výši 180,0 tis. Kč ze Státního fondu kinematografie kryla zvýšené náklady kina Hvězda.
K 31.12.2021 byl v HČ vykázán kladný hospodářský
výsledek ve výši 736 532,34 Kč.
DČ jako celek byla k 31.12.2021 zisková. Výpadky
výnosů, ovlivněných vládními nařízeními, byly zaznamenány u všech středisek. Vyhlášený nouzový stav
a s ním spojené uzavření hostinských prostor v MD
vedlo k podání výpovědí jeho nájemců. Nový nájemce restauračních prostor zahájil svou činnost od
června, druhý nájemce pak zahájil provoz od září.
I přesto, že tyto nebytové prostory byly od začátku
roku uzavřeny, jelikož nebyli získáni noví nájemci,
odpisy movitého i nemovitého majetku se účtovaly
do nákladů DČ. Z tohoto důvodu bylo zažádáno
o podporu de minimis v celkové výši 422 000 Kč.
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Částka měla být rozdělena na dotaci ve výši 238 000
Kč na středisko Nájmy Městský dům, a to účelově
na odpisy NM a MM restauračních prostor MD
a náklady za spotřebovanou energii. Další část ve
výši 184 000 Kč byla určena pro středisko Propagace a navigace na správní režii, nájemné a náklady
na spotřebované teplo. Na výnosech střediska Navigace a propagace se projevil vyhlášený nouzový stav
a tím i výrazné snížení požadavků na námi poskytované služby. I když obě střediska skončila se záporným HV, ztrátu pokrylo hospodaření ostatních středisek DČ. Podpora de minimis byla vrácena v plné
výši 422 000 Kč.
Rekapitulace hospodářského výsledku po zdanění:
Hlavní činnost
MIC, galerie, památníky
Městský dům
Městské oslavy
Kino Hvězda
Hvězdárna
HV po zdanění celkem

+ 50 952,27 Kč
+ 145 073,59 Kč
+ 311 313,44 Kč
+ 223 555,60 Kč
+ 5 637,44 Kč
+ 736 532,34 Kč

Doplňková činnost
Obchodní činnost Galerie
Navigace a propagace
Městský dům (pronájmy)
Kino Hvězda (pronájmy)
Obchodní činnost kino Hvězda
HV po zdanění celkem

+ 11 641,94 Kč
- 68 570,51 Kč
- 16 141,16 Kč
+ 230 920,98 Kč
- 61 521,47 Kč
+ 96 329,78 Kč

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:
K 31.12.2021 byl hospodářský výsledek organizace
po zdanění vytvořen takto:
Hospodářský výsledek HČ
+ 736 532,34 Kč
Hospodářský výsledek DČ
+ 96 329,78 Kč
Návrh na rozdělení:
Převod do rezervního fondu

Zprávu podal: Mgr. Jaroslav Macíček
ředitel organizace
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA
VYHODNOCENÍ UKAZATELŮ 2021
HLAVNÍ ČINNOST

spotřeba materiálu
spotřeba energie
prodané zboží
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
mzdové náklady
mzdové náklady (náhrady)
OON
zákonné sociální pojištění
jiné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
jiné daně a poplatky
ostatní náklady z činnosti
rozúčt. správní režie ostatní
odpisy dl. maj. nem. z dotace - nekryto
odpisy dl. maj. nemov. bez dotace - kryto
odpisy dl. maj. ostatního
kurzové rozdíly
náklady z drobného dlouh. majetku
NÁKLADY CELKEM
výnosy z prodeje služeb
výnosy z pronájmu
výnosy z prodaného zboží
úroky
ostatní výnosy z činnosti
čerpání fondů
čerpání fondů - ušetřená daň
výnosy vybran. MVI z trans. (provoz)
výnosy vybran. MVI z trans.
(odpisy bez dotace - kryto)
výnosy vybran. MVI z trans.
(odpisy z dotace - nekryto)
výnosy vybran. MVI z trans.
(mimo zřizovatele)
VÝNOSY CELKEM

plán (v tis. Kč)
původní
upravený
613,00
610,50
1 101,50
1 274,00
45,00
53,00
408,20
474,40
10,70
10,70
8,30
5,30
10 665,20
7 543,20
7 607,00
7 082,80
10,50
48,90
2 061,00
1 387,50
3 023,30
2 481,80
40,50
36,50
425,20
406,20
3,90
5,50
122,50
183,50
-539,70
-399,90
180,30
180,30
739,40
811,70
78,50
78,50
0,00
0,00
80,00
221,00
26 684,30
22 495,40

skutečnost
(v Kč)
593 706,38
1 139 236,38
51 925,63
445 147,14
419,00
1 279,00
6 765 608,11
6 885 980,00
40 762,00
1 345 218,00
2 463 482,44
28 947,50
374 505,57
4 500,00
181 619,67
-437 652,82
170 768,52
781 250,80
70 073,00
0,00
226 956,83
21 133 733,15

%
97,25
89,42
97,97
93,83
3,92
24,13
89,69
97,22
83,36
96,95
99,26
79,31
92,20
81,82
98,98
109,44
94,71
96,25
89,26
102,70
93,95

7 849,30
0,00
60,00
0,50
3,30
408,20
57,00
16 906,30

3 899,90
42,00
60,00
0,20
68,80
103,20
57,00
17 076,30

3 456 167,12
42 310,00
70 247,47
344,68
76 716,90
0,00
0,00
17 076 300,00

88,62
100,74
117,08
172,34
111,51
0,00
0,00
100,00

739,40

811,70

781 390,80

96,27

180,30

180,30

170 768,52

94,71

0,00

196,00

196 020,00

100,01

26 204,30

22 495,40

21 870 265,49

97,22

zisk
736 532,34
0,00

VÝSLEDEK HOSP. PŘED ZDANĚNÍM
daň z příjmů
přepočtený počet pracovníků
průměrná mzda

19,50
29 601,40
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST
plán (v tis. Kč)
původní

upravený

skutečnost
(v Kč)

%

NÁKLADY

3 153,30

3 030,60

2 962 501,90

97,75

VÝNOSY

3 643,30

3 534,30

3 058 831,68

86,55

490,00

503,70

96 329,78

10,00

0,00

0,00

480,00

503,70

96 329,78

výsledek hosp. před zdaněním
daň příjmu
VÝSLEDEK HOSP. PO ZDANĚNÍ - zisk
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA - 2021
Náklady a výnosy jednotlivých středisek - hlavní činnost (v Kč)

náklady

346,37 6 979 207,49 2 639 613,01

5 712 267,66 5 716 508,06

85 790,56

21 133 733,15

výnosy

346,37 7 030 159,76 2 950 926,45

5 857 341,25 5 940 063,66

91 428,00

21 870 265,49

z toho příspěvky
na provoz

0,00 6 611 700,00 2 927 000,00

4 573 900,00 2 897 300,00

66 400,00

17 076 300,00

daň z příjmů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

výsledek
hospodaření
+ zisk/-ztráta

0,00

50 952,27

311 313,44

145 073,59

223 555,60

5 637,44

736 532,34

Náklady a výnosy jednotlivých středisek - doplňková činnost (v Kč)

náklady

13 102,59

933 756,17

1 253 198,50

74 798,10

687 646,54

2 962 501,90

výnosy

24 744,53

917 615,01

1 184 627,99

305 719,08

626 125,07

3 058 831,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

výsledek hospodaření + zisk/-ztráta 11 641,94

-16 141,16

-68 570,51

230 920,98

-61 521,47

96 329,78

daň z příjmu
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vozidel sloužících především k poskytování služby
dovozu obědů, nákupů a dovozu uživatelů do střediska osobní hygieny.
V Přerově je 8 domů zvláštního určení – DPS. V 5
z nich jsou zřízena střediska osobní hygieny (SOH),
která jsou využívána pro koupání uživatelů PS. Pro
zvýšení bezpečnosti uživatelů a zajištění komfortu
při koupání, je každé SOH vybaveno elektrickým
zvedákem do vany a sprchovou židlí. Nejčastěji tuto službu využívali uživatelé, jejichž domácí prostředí neodpovídalo požadavkům na bezpečné a pohodlné provedení osobní hygieny. V rámci služeb
bylo uživatelům práno také prádlo, k tomuto účelu
sloužila velkokapacitní prádelna v DPS Jižní čtvrť
I/25 využívaná i pro praní pracovních oděvů zaměstnanců PS.
PS poskytuje služby základních a fakultativních činností. Placené úhrady za poskytnutou PS činily celkem 9 775 680 Kč, z toho za:
8 613 008 Kč
� základní činnosti
� fakultativní činnosti
1 162 672 Kč
Fakultativní činnosti tvořily 12 % příjmů z poskytnutých služeb, bezplatná služba pak byla poskytnuta 5 uživatelům v celkové výši 36 856 Kč.

Sociální služby města Přerova, p. o.
Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Příspěvková organizace Sociální služby města Přerova (SSMP) je pro město klíčovým partnerem při
zjišťování potřeb, stanovování cílů a plnění úkolů
jeho krátkodobé i dlouhodobé sociální politiky. Zajišťuje, co do objemu i sortimentu, rozhodující podíl
kvalitních, ekonomicky dostupných sociálních služeb a ošetřovatelské péče na území města, trvale
sleduje potřeby veřejnosti v této oblasti a na jejich
vývoj reaguje vlastní nabídkou poskytovaných služeb nebo aktivní a kvalifikovanou spoluprací s orgány města při přípravě a realizaci rozsáhlejších opatření. SSMP jsou členy České asociace pečovatelské
služby, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
a Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí. Domov pro seniory s prestižním oceněním
Značky kvality patří mezi nejlépe hodnocené v ČR.

Příjmy od uživatelů za poskytnutou PS (v mil. Kč)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

4,95

5,53

5,61

6,41

7,13

8,74

9,77

Nejvíce využívanou službou byl již tradičně dovoz
oběda, za rok 2021 bylo rozvezeno 160 094 obědů,
což představuje v průměru 536 obědů ve všední den
a 263 obědů o víkendech a svátcích.
Mezi další často využívané služby patřila pomoc při
osobní hygieně, běžné nákupy a pochůzky, běžný
úklid a údržba domácnosti, příprava a podání jídla
a pití. Z fakultativních činností to byl dohled nad
požitím léků a dohled nad dospělou osobou.

Pečovatelská služba
Posláním pečovatelské služby v Přerově (PS) je podporovat 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 a osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení. Věkové rozmezí uživatelů je
26 let a více. Průměrný věk uživatelů je 80 let.
PS je poskytována v terénu i ambulantně. Terénní
forma je v domácnostech uživatelů, bydlících v Přerově a jeho místních částech a ambulantní forma se
poskytuje ve střediscích osobní hygieny, která jsou
umístěna v domech s pečovatelskou službou (DPS).
Doba poskytování terénní služby byla každý den od
07:00 hodin do 20:00 hodin včetně víkendů a svátků, ambulantní forma služby ve všední dny od
07:00 hodin do 15:30 hodin. PS byla rozdělena do
pěti okrsků (Trávník 1, U Žebračky 18, Fügnerova 1, Jižní čtvrť I/25, Tyršova 68).
Provoz byl zabezpečen 61 úvazky pracovníků. Pro
zajištění činnosti byly využívány také osoby zaměstnané na dohodu o pracovní činnosti – během
roku to bylo 21 osob. Tito pracovníci uskutečňovali
rozvoz obědů a úkony přímé péče ve dnech pracovního klidu a v době letních dovolených.
Pro dopravu při zajištění služeb využívali pracovníci 20 jízdních kol (z toho 6 elektrokol), která se používala na okrscích, kde jsou daleké přejezdy mezi
uživateli. Současně bylo k dispozici 7 motorových

Počet uzavřených smluv za období 2015–2021
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1 005

977

1022

1 048

1 132

1 196

1 118

V lednu vláda rozhodla o vyhlášení nouzového stavu a přijala krizová opatření. V této nelehké době se
PS potýkala s nedostatkem pracovníků, zvláště
v měsíci únoru a listopadu. Situace nebyla jednoduchá pro uživatele a ani pro pracovníky. Ti při obrovském nasazení udrželi rozvážnost a byli připraveni provoz PS zabezpečit i u uživatelů, u kterých
byla nařízena karanténa nebo byli pozitivní na Covid-19. Bezdotykově byly distribuovány obědy
a nákupy. V souvislosti s opatřeními probíhala
i přímá péče v ochranných pomůckách – respirátorech, overalech, rukavicích, za použití bezpečnostních štítů a dezinfekčních prostředků. Značně se
navýšila administrativní činnost – záznamy nepřítomných pracovníků, evidence stavů jednorázových
pomůcek, přehledy antigenních testů apod. Práce
byla velmi psychicky i fyzicky náročná. Všichni
pracovníci velmi svědomitě přistupovali k přímé

– 143 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2021
ném sociálním prostředí osobou blízkou nebo jinou
vhodnou terénní či ambulantní sociální službou. Celková kapacita domova je 82 lůžek, pro uživatele je
k dispozici 18 jednolůžkových a 11 dvoulůžkových
pokojů, pro službu domov se zvláštním režimem
pak 21 dvoulůžkových pokojů s bezbariérovým přístupem. Pokoje jsou standardně vybaveny nábytkem, signalizací, telefonním přístrojem, přípojkou
pro použití PC a Wi-Fi. Součástí všech pokojů
(s výjimkou dvou) jsou balkony.

péči, dodržovali veškerá aktuální nařízení, se kterými byli průběžně seznamováni a podle potřeby
dál informovali i uživatele PS.
Během roku došlo k značné spotřebě ochranných
pomůcek, nejvyšší finanční zatížení představovaly ty
jednorázové. Za jeden týden se např. spotřebovalo
v průměru 507 respirátorů.
Přes ztížené podmínky pracovní týmy absolvovaly
supervizní setkání v termínech, kdy to bylo s ohledem na probíhající situaci možné. Z důvodu mimořádných opatření se upravovaly termíny seminářů
povinného vzdělávání. V průběhu roku byly některé
semináře zrušeny a zaměstnanci měli jen malou
možnost výběru vzdělávacích témat, které ve většině případů probíhaly on-line. V posledních měsících v roce bylo celkem 35 % nepřítomných pracovníků v sociálních službách, někteří byli v karanténě z důvodu onemocnění covid-19, čerpali ošetřovné z důvodu dítěte v karanténě nebo v běžné
pracovní neschopnosti. Výkon přímé péče byl v tak
náročném období omezen na nejdůležitější úkony
PS, noví zájemci o služby byli přijímáni jen v případě nutnosti, pokud byli zcela bez pomoci rodiny
nebo jiné osoby. Pravidelné testování pracovníků,
omezený počet zaměstnanců a značný výskyt onemocnění covid-19 u uživatelů přinášel obavy o
zdraví uživatelů, své či blízkých. V přímé péči vypomáhaly i sociální pracovnice a vedoucí okrsků,
aby byl zajištěn plynulý provoz.

V roce 2021 si podalo žádost o poskytování sociální
služby celkem 138 žadatelů; z toho 70 žadatelů
o sociální službu domov pro seniory a 68 žadatelů
o službu domov se zvláštním režimem. K 31.12.2021
bylo evidováno 1 067 žádostí o umístění do pobytového zařízení SSMP. V roce 2021 bylo přijato do
pobytového zařízení 26 nových uživatelů; z toho 12
uživatelů na službu domov pro seniory a 14 uživatelů na službu domov se zvláštním režimem.
Nepřetržitou ošetřovatelskou péči zajišťoval tým 10
všeobecných sester, včetně staniční a vrchní sestry
přítomných na denní směně. Tato péče je hrazena
z veřejného zdravotního pojištění. Přímou obslužnou péči poskytovalo 35 pracovníků v sociálních
službách. Péče vycházela z individuálně zjištěných
potřeb a byla v souladu s individuálním plánováním
poskytování sociální služby, naplňováním osobních
cílů uživatelů a uplatněním standardů kvality.
Činnost fyzioterapie byla zajišťována fyzioterapeutkou a zdravotnickou asistentkou školenou v rehabilitačním ošetřování. Fyzikální terapie (elektroléčba, magnetoterapie, masáže) byla indikovaná
smluvním lékařem. Lékařská péče byla zajištěna
prostřednictvím smluvního lékaře, který ordinuje 2x
týdně přímo v zařízení. Dále domov spolupracuje
s řadou specialistů, např. psychiatrem, lékařem nutriční ambulance, nově byla uzavřena spolupráce se
specialistou na zajištění neurologické péče a chirurgem na zajištění léčby hojení ran a související odborné konzultace. V případě nutnosti dalších specialistů je zdravotní péče zajišťována v jejich ambulanci, kam jsou uživatelé přepraveni zdravotní dopravní službou a popřípadě je jim zajištěn doprovod
pracovníků domova. V akutních případech je volána rychlá záchranná služba.
Rok 2021 byl velmi náročný. Pandemie onemocnění Covid-19 ovlivnila život jak v domově pro senio-

Domov pro seniory
Posláním Domova pro seniory v Přerově je poskytovat 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 soběstačnosti, podílení se na aktivním životě, udržení společenských kontaktů a prožití plnohodnotného a důstojného života seniorů.
Domov pro seniory je určen seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou každodenní pomoc jiné fyzické osoby, kterou nejsou schopni si sami zajistit ve svém přiroze-
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jeho zdobení provázeného zpěvem vánočních písní.
Následovalo setkání se společným zpěvem koled za
doprovodu klavíru a flétny. A vánoční atmosféra se
rozprostřela celým domovem. I Ježíšek si našel cestu v podobě našich milých dárců, kteří na uživatele
domova nezapomněli a předem se osobně informovali, co by si každý z nich přál dostat k Vánocům.

ry, tak i mimo něj. Dodržování všech platných mimořádných opatření s sebou nesla mnohá úskalí.
Pracovníci trávili 12hodinové služby v ochranných
oděvech, rukavicích a respirátorech, což k pozitivnímu myšlení moc nepřispívalo. I nadále se zaměstnanci i uživatelé pravidelně testovali antigenními testy. Pokud se někdo necítil dobře, testoval se
preventivně vícekrát.
A i přes veškerou snahu se ani pracovníkům a jejich
rodinám nevyhnula karanténa spojená s onemocněním Covid-19. Počet pracovníků se tak v domově
rapidně měnil. A mnohdy tedy bylo velkým uměním vedoucích pracovníků obsadit směny tak, aby
péče o uživatele přes tuto situaci zůstala stejně kvalitní jako doposud. Nouzový stav se tak dotkl fungování domova z hlediska provozního a personálního zajištění, z hlediska uživatelů i ekonomického
zajištění.
Zákaz návštěv a výrazné omezení kulturních akcí
mělo psychický dopad nejen na uživatele domova.
Kontakt s rodinami a blízkými, nemožnost se vidět
pohromadě tváří v tvář, sdílet své pocity přes studenou obrazovku tabletu, počítače. I tak se pracovníci
snažili uživatelům zajišťovat kontakt formou komunikačních aplikací (Skype, WhatsApp).
Postupně se však za přísných podmínek přistoupilo
k umožnění návštěv v domovech pro seniory. Postupně se k návštěvám začali vracet i dobrovolníci
z Maltézské pomoci, kteří do domova dříve pravidelně docházeli.
Na konci měsíce června se situace začala mírně
zlepšovat. S příchodem teplého počasí se obnovil
i společenský život v domově. Uživatelé si mohli
vychutnávat společná posezení na zahradě domova
a také různé sportovní aktivity či oslavy, grilování,
koncerty.

A následovalo další z mnoha velmi příjemných vánočních setkání spojených se setkáním zástupců našich dárců. Ti každého uživatele obdarovali tím, co
si přál. K tomu přidali upřímná přání všeho dobrého, hlavně pak hodně zdraví. A ještě mnoho dalších
vlídných slov. Tato setkání navodila vánoční atmosféru a radost nejen u uživatelů, ale i u pracovníků.
Závěr roku se tedy v domově nesl na velmi pozitivní vlně s vidinou lepších zítřků.
Domov pro seniory úspěšně absolvoval audit provedený Institutem Bazální stimulace podle Prof. Dr.
FRÖLICHA, s. r. o. a splňuje tak podmínky pro poskytování tzv. bazální stimulace. Zaměstnanci se
vzdělávali v konceptu biografické péče, který byl
postupně zaváděn. Dále pak domov procházel od
konce roku 2021 auditem Značky kvality v sociálních službách. Snahou je systematicky prohlubovat
a propojovat koncepty péče a neustále hledat možnosti, jak službu přizpůsobovat měnícím se požadavkům a potřebám uživatelů. Záměrem je intenzivně pracovat na zavedení paliativní péče a doprovázení umírajících i jejich rodinných příslušníků.
Příjmy od uživatelů (v mil. Kč)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

18,72

19,49

19,71

20,17

21,23

21,56

22,15

Tržby od zdravotních pojišťoven (v mil. Kč)
S příchodem podzimu se mimořádná opatření opět
vrátila a zpřísnila. Začalo další pravidelné antigenní
testování zaměstnanců i uživatelů. A zpřísněná opatření se dotkla i návštěv v domově pro seniory. Opět
mohly za svými blízkými za zpřísněných opatření.
Čas adventu si našel cestu všude a uživatelé si ho
zpříjemnili výrobou a pečením vánočních perníčků.
Ty následně ozdobili a při jednom z mnoha vánočních posezení společně s ostatními uživateli a pracovníky i zkonzumovali.
Také hlavní symbol Vánoc – vánoční strom – si našel do domova cestu a všichni se s radostí účastnili

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2,74

2,84

3,29

3,48

4,01

4,18

5,75

Městské jesle
V městských jeslích byla ve 2 dětských skupinách
Kuřátka a Koťátka poskytována péče o dítě s celkovou kapacitou 45 míst. Služba byla zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností,
kulturních, hygienických a sociálních návyků dětí.
Hlavním cílem výchovné péče je nenásilnou hravou
formou předávat dětem dovednosti a vědomosti,
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které jim pomáhají rozvíjet jejich tvořivost, fantazii,
poznávat okolní svět, nové kamarády a vést je
k samostatnosti. Pečující osoby dle plánu výchovy
a péče připravují pro děti aktivity přiměřené jejich
věku a schopnostem.

Provoz v jeslích, stejně jako tomu bylo v předcházejícím roce, ovlivnila v mnoha směrech pandemie
onemocnění Covid-19. V průběhu ledna byla Krajskou hygienickou stanicí Přerov nařízena karanténa
dětem a pečujícím v dětské skupině Kuřátka z důvodu potvrzené nákazy u dítěte. Na základě krizového opatření vlády ze dne 26.02.2021, s účinností
od 01.03.2021 bylo zakázáno provozování služby
a děti musely zůstat v péči rodičů. Naplánované
adaptace bylo nutné odložit. Zaměstnanci jeslí byli
převedeni na domov pro seniory, kde jejich přítomnost v době personálního oslabení pomohla jak se
zajištěním přímé péče o uživatele, tak s úklidovými
pracemi na oddělení. Část zaměstnanců jeslí čerpala
ošetřovné při péči o své děti z důvodu uzavření
školských zařízení.
Od 26.04.2021 bylo povoleno poskytování služby
v dětských skupinách pouze pro děti rodičů zaměstnaných ve vybraných profesích a na základě
zájmu rodičů byl obnoven provoz dětské skupiny
Kuřátka. Naplno bylo poskytování služby v dětských skupinách obnoveno dne 10.05.2021. Dlouhé
přerušení provozu mělo za následek ukončení docházky několika dětí, zrušení podaných žádostí
a opakované zvykání dětí na odloučení od rodičů.
Uzavření jeslí bylo využito k výmalbě šaten dětí,
skladů hraček a k úklidu celého objektu.
V průběhu roku byly pro děti připraveny akce, které
mimořádná situace a nastavená protiepidemická
opatření dovolila. Pečující pro děti připravily karneval, dětský den, závody na odrážedlech, stanování na zahradě, drakiádu, hasičský den, pečení perníčků a mikulášskou nadílku. Plánované akce s přítomností rodičů byly zrušeny.
Na dodržování protiepidemických opatření byl kladen důraz v průběhu celého roku. Pečující dbaly
u dětí na osobní hygienu, sledování zdravotního
stavu, používání jednorázových papírových ručníků
a pravidelné větrání. Provozní pracovnice pravidelně prováděly dezinfekci hygienických zařízení,
ploch, hraček, nádobí a předmětů denní potřeby.
K dodržování preventivních opatření – nošení respirátorů, dodržování rozestupů a dezinfekci rukou byli opakovaně vyzýváni také rodiče dětí. Administrativně a časově náročné bylo pravidelné testování
zaměstnanců.
Na pokrytí zvýšených provozních nákladů souvisejících s pandemií Covid-19 vyhlásilo MPSV pro
dětské skupiny mimořádnou dotaci. Dotace byla
využita na pořízení čističky vzduchu pro každou
dětskou skupinu s cílem snížit výskyt respiračních
onemocnění a na nákup jednorázových rukavic
a papírových ručníků.
Od 01.10.2021 vstoupila v platnost dlouho očekávaná novela zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Došlo k úpravě podmínek při
poskytování služby v oblasti personálního zabezpečení, vzdělávání pečujících osob, zavedení standardů kvality, obsahu smluv, vnitřních pravidel, a především ve způsobu financování dětských skupin.

Stravování dětí bylo zajišťováno v kuchyni, která je
součástí objektu jeslí. Strava byla podávána 4x
denně a svým složením a úpravou odpovídala výživovému doporučení batolat. Součástí objektu je
prádelna, která je denně využívána k praní ochranných pracovních pomůcek zaměstnanců, ložního
prádla a oblečení dětí. Po celý rok sloužila dětem
k pobytu venku zahrada s dřevěnými herními prvky
a pískovišti. Provozní doba v jeslích je v pracovní
dny od 06:00 hodin do 16:00 hodin. Do dětských
skupin jsou přijímány děti ve věku od 18 měsíců do
3 let, ve výjimečných případech i děti mladší. V průběhu celého roku byly děti přijímány tak, aby bylo
vyhověno požadavkům rodičů a dětem bylo možné
věnovat zvýšenou péči v adaptačním období. Celkem bylo uzavřeno 55 smluv o poskytování služby
péče o dítě v dětské skupině. V den nástupu bylo 19
dětí mladších 2 let.
Zápis dětí na školní rok 2021/2022 proběhl v květnu převážně v elektronické podobě. Všem přijatým
žádostem bylo vyhověno. V létě odešlo 25 dětí do
mateřské školky. Ve 2. pololetí byl velký zájem rodičů o umístění dítěte do jeslí a na konci roku byla
kapacita obou dětských skupin téměř naplněna.
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Od 01.01.2022 bude zavedena možnost čerpání příspěvku na provoz dětských skupin ze státního rozpočtu.
Zaměstnanci se dle pracovního zařazení účastnili
vzdělávacích akcí zaměřených na péči o děti se
specifickými potřebami, výchovné aktivity, hygienické minimum, BOZP, ale také v oblasti práva
a novely zákona, které ve většině případech proběhly formou on-line.

chacích cest a za dodržování zvýšených hygienických pravidel.

Denní pobyt
Posláním zařízení je zajistit osobám s mentálním,
kombinovaným postižením, seniorům a osobám se
zdravotním a jiným postižením (dle druhu poskytované sociální služby) rozvoj jejich samostatnosti,
schopností a dovedností, které jim umožní žít normálním způsobem života ve společnosti. Zařízení
poskytuje sociální službu denního stacionáře (DS),
osobní asistence (OA) a sociálního poradenství. Tyto
služby na sebe navazují a vzájemně se doplňují. Více než 50 % uživatelů využívalo všech 3 nabízených služeb. V průběhu roku se poskytování služby
potýkalo v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19
s celou řadou problémů, omezení, opatření, ale
i s řešením finančního zajištění zvýšených nákladů
na poskytování služeb. Ty se ve významné míře
projevily zejména v nutnosti pořizování ochranných
pomůcek a dezinfekčních prostředků pro bezpečné
poskytování služeb uživatelům a ochranu zaměstnanců. K částečnému pokrytí těchto zvýšených nákladů bylo využito dotačních programů finanční
podpory vyhlášených MPSV.

V průběhu roku využívali DS senioři na základě jejich zájmu a potřeb. Služba byla poskytována za
účelem umožnění seniorům setrvat co možná nejdéle v jejich přirozeném sociálním prostředí, oddálení potřeby využívat pobytové sociální služby, ale
také pomoci rodinným příslušníkům v péči o své
blízké při jejich současném profesním uplatnění.
Seniorům bylo v přízemí zařízení vyčleněno jedno
oddělení s kapacitou 6 osob, které je vybaveno samostatným sociálním zázemím, kuchyní a venkovní
terasou se zahradním nábytkem. V rámci DS mohli
v příjemném, bezpečném a bezbariérovém prostředí
aktivně prožít den, byla jim poskytována široká nabídka aktivizačních, socioterapeutických a zájmových aktivit – cvičení s overbally, lehké protahovací cviky, cvičení paměti pomocí kvízů, her, četba
denního tisku, reminiscence za využití fotografií
i knižních publikací, pracovní terapie.
Ostatním uživatelům DS byla poskytována sociální
služba ve 3 skupinách. Primární byla podpora uživatelů při osvojování si základních návyků sebeobsluhy, při péči o vlastní osobu tak, aby mohli být
zcela nebo v co největší možné míře samostatní
a nezávislí na cizí pomoci. Jednou ze základních
činností poskytovaných v DS byly pracovní terapie:
� uživatelé se zapojovali do tkaní podušek na hrábích, malovali na textil, sklo, vyráběli vonná
mýdla a svíčky, v keramické dílně pracovali
s různými druhy keramické hlíny, následně výrobky glazovali a dekorovali,
� v dřevařské dílně si uživatelé osvojovali práci
s nástroji, seznamovali se s různými druhy materiálů, rozvíjeli své pracovní návyky, dovednosti a vytrvalost,
� při práci v dřevařské dílně byla využívána i gravírovací pistole a sada s mikrobruskou na zdobení hotových výrobků,
� součástí pracovní terapie byl také nácvik úklidových prací, žehlení, péče o pokojové rostliny,
nácvik stolování a příprava jednoduchých jídel
a také péče o zahradu.
Výrobky z pracovní terapie byly prezentovány
v Denním pobytu Přerov na velikonoční a vánoční
výstavě.

Celkové příjmy od uživatelů DS a OA (v mil. Kč)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1,16

1,43

1,44

1,48

1,79

1,58

2,12

DS poskytoval sociální službu ambulantní formou
30 uživatelům s mentálním, 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.
Rok 2021 přinesl v souvislosti s pandemií nemoci
Covid-19 řadu omezujících opatření ze strany vlády
a ministerstva zdravotnictví. Uživatelé DS i jejich
rodiny měli značné obavy z nákazy s ohledem
na využívání služby DS, protože většina z nich spadala do rizikových skupin. Z výše uvedených důvodů došlo k následným výpadkům zdrojů v oblasti
příjmů. Celková docházka uživatelů do DS byla 22
982 hodin a úhrady od uživatelů za poskytovanou
službu DS činily 1 694 286 Kč. K vyrovnání výpadku zdrojů bylo využito dotačních programů finanční podpory vyhlášených MPSV.
S ohledem na epidemickou situaci byly všechny
činnosti DS poskytovány za přísných hygienických
podmínek a nutnosti nastavení preventivních protiepidemických opatření dle zpracovaných rizikových plánů. Zaměstnanci poskytovali sociální službu za použití ochranných pomůcek, s ochranou dý-
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pandemie nabídnout uživatelům velké množství aktivizačních sportovních aktivit. Skupinové cvičení
na rehabilitačních míčích se přesunulo do denních
místností jednotlivých skupin, ke sportovnímu vyžití se hojně využívala zahrada zařízení, pravidelná
úterní cvičení v tělocvičně byla nahrazena dlouhými procházkami v přírodě. Uživatelé se zúčastnili
výletu do Dinoparku Ostrava.

V rámci výchovně vzdělávacích činností se uživatelé snažili o udržení a rozvíjení znalostí získaných
školní docházkou především využitím moderních
komunikačních i vzdělávacích technologií, zdokonalovali se v práci s tabletem, PC a internetem. Na
dotykové obrazovce i tabletu pracovali s nejrůznějšími výukovými programy. Práce na tabletu je
vhodná především pro osoby s omezenými motorickými schopnostmi, kdy formou přímých dotyků
s obrazovkou rozvíjí jemnou motoriku, soustředění,
smyslové poznání a myšlenkové operace. Taktéž
dochází ke zdokonalení komunikace osob s narušenou komunikační schopností.
Prostřednictvím trivia si uživatelé upevňovali znalosti v oblastech čtení, psaní a počítání. Veškeré tyto aktivity směřovaly především k praktickému využití v běžném životě uživatele.
Jednou z pravidelných aktivit v zařízení se staly besedy zaměřené na rozšíření okruhu vědomostí uživatelů v oblasti společenských a přírodních věd.
Jednotlivá témata vždy reflektovala aktuální roční
období, nadcházející svátky. Uživatelé si formou
besed upevňovali zásady společenského chování,
pomocí připravovaných scének nacvičovali řešení
různých krizových situací.

Adventní dobu si zpestřili vánočním posezením,
poslechem koled za dodržování přísných hygienických podmínek a současného používání ochranných
pomůcek a procházkou na svátečně vyzdobené náměstí TGM v Přerově. Tak jako v předešlých letech
uživatelé pomáhali s pečením lineckého cukroví,
nebo perníčků.
Sociální služba OA je služba terénní. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností z důvodu
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Mohou ji využít jedinci bez
omezení věkové hranice na území města Přerova
včetně jeho místních částí.
Osobní asistent podporuje uživatele a pomáhá mu
při naplňování běžných životních potřeb a úkolů.
Provozní doba služby OA byla v pracovní dny od
06:00 hodin do 22:00 hodin.
Velký zájem o poskytování služby OA byl v roce
2021 jak ze strany uživatelů se zdravotním postižením, tak také z řad zdravotně postižených seniorů,
kteří často kombinují využívání pečovatelské služby a OA.
Epidemická situace přinesla do terénních služeb
značnou míru psychické zátěže pro zaměstnance,
kteří poskytovali všechny činnosti za přísných hygienických podmínek a nutnosti nastavení preventivních protiepidemických opatření dle zpracovaných aktuálních rizikových plánů. Zaměstnanci poskytovali v terénu sociální službu za použití ochranných pomůcek, s ochranou dýchacích cest a za
striktního dodržování všech preventivních hygienických pravidel.
V rámci služby OA byl v roce 2021 pořádán již 20.
ročník tradičního letního tábora v Čekyni, který byl
opět spoluorganizován s Odborovým svazem železničářů za podpory řady sponzorů. Tábor se uskutečnil na téma „Léto s písničkou“.

Vzhledem k epidemii Covid-19 se stalo nedílnou
součástí týdenních činností pravidelné opakování
a praktický nácvik postupu umývání rukou a jejich
následná dezinfekce, opakování hygienických pravidel a opatření předcházejících možné nákaze.
Osobám s kombinovanými vadami byly nabízeny
činnosti zvyšující kvalitu jejich života – využití
kompenzačních pomůcek (např. podpora nácviku
samostatnějšího pohybu uživatelů pomocí hydraulického chodítka), relaxace a smyslová stimulace
s prvky snoezelenu, relaxace v polohovacím relaxačním křesle, cvičení na rehabilitačním míči, canisterapie, bazální stimulace, muzikoterapie, biblioterapie.
V nabídce aktivit DS měly své stálé místo expresivní terapie – muzikoterapie, dramaterapie, jejichž
cílem je formování a rozvoj osobnosti jedince
s postižením. Expresivní terapie byly poskytovány
spíše menším skupinám uživatelů za dodržování
přísných hygienických podmínek a současného používání ochranných pomůcek. DS se snažil i v době
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Vnitřní správa

V roce 2021 bylo poskytnuto uživatelům 4 415 hodin služby OA. Úhrady od uživatelů za poskytovanou službu činily 424 032 Kč, ve srovnání s rokem
2020 došlo k navýšení o 23 %. V průběhu roku docházelo k zapůjčování kompenzačních pomůcek
uživatelům OA, největší zájem byl o zapůjčení mechanického vozíku a chodítka.
Sociální poradenství zajišťuje základní a odborné
sociální poradenství. Základní poradenství poskytuje osobám se zdravotním postižením potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Odborné sociální poradenství je poskytováno osobám se zdravotním postižením s ohledem na jejich individuální potřeby.
Služby poradenství využívají osoby se zdravotním
postižením, ale i jejich zákonní zástupci, opatrovníci, rodinní příslušníci, zástupci organizací i jednotlivci poskytující péči zdravotně postiženým. Byly
poskytovány kompletní informace o sociálních službách zařízení, ale také k doporučení v návaznosti
na další poskytované služby v regionu Přerov, socioterapeutické činnosti související především s rodinnou situací uživatelů a jejich rodin v období pandemie a psychickým vypořádáním se s jejími negativními důsledky.

Středisko provádí, zajišťuje a koordinuje technický,
ekonomický a kontrolní servis celé organizace, do
kterého spadají zejména činnosti zaměřené na:
� opravy, údržbu, revize a technické prohlídky budov a prostor, jejich zařízení a vybavení a údržbu
venkovních areálů,
� zabezpečení provozu motorových vozidel, včetně evidence spotřeb, nákladů a kontroly provozu,
� zabezpečení provozu výpočetní, telekomunikační, kancelářské a ostatní techniky,
� hospodaření s energiemi a vodou,
� evidenci odpadového hospodářství,
� zajišťování a realizace veřejných zakázek,
� prezentaci a propagaci organizace,
� kompletní ekonomický servis, zejména účetní,
spisová, mzdová a personální agenda,
� evidenci majetku, zajištění fyzické a provádění
dokladové inventarizace veškerého majetku,
� tvorbu interních předpisů a nařízení a ostatní
práce administrativního charakteru,
� interní kontrolní systém, zejména se zaměřením
na GDPR a virtuální zabezpečení.
Vzhledem k délce doby a intenzity užívání, technickému stavu některých provozních zařízení a vybavení domova pro seniory se ve zvýšené míře vyskytovaly havarijní situace, které bylo nutné řešit
i pořízením nových zařízení a vybavení, zejména:
� automatických mycích a dezinfekčních myček
podložních mís a močových lahví,
� mixážních a dezinfekčních sprchových panelů
s výlevkou,
� automatických profi myček nádobí a změkčovačů vody,
� mobilních sprchovacích lůžek,
� antidekubitních matrací s automatickým režimem.
Provozně ekonomický útvar zajišťoval a realizoval
(včetně administrace veřejných zakázek), např.:
� pořízení mobilních zvedáků pro přesun imobilních osob,
� pořízení pečovatelských lůžek s elektrickým polohováním a laterálním náklonem,
� modernizaci (výměnu) části výpočetní techniky
a síťového serveru,
� operativní zajišťování dodávek ochranných prostředků (zejména respirátory a jednorázové nitrilové rukavice), antigenních testů a dezinfekčních prostředků,
� dokončení instalace a uvedení do provozu komunikačního systému sestra-pacient,
� předání a převzetí provozních prostor kuchyňského bloku, jeho zařízení a vybavení pro zabezpečení dodávek celodenní stravy do domova
pro seniory.
Z důvodu pokračující nepříznivé epidemické situace způsobené onemocněním Covid-19 byly prováděny a zabezpečovány činnosti spojené s průběžnou

V souvislosti se zvyšováním kvality poskytovaných
služeb byly vymalovány místností zařízení, zakoupen byl zahradní nůžkový stan a vysavač na mytí
oken. Částečně proběhla i výměna IT techniky, byl
pořízen notebook do kanceláře vedoucí organizačního útvaru, 4 nové tablety do denních místností
a vyměněno jedno PC v denní místnosti. Sponzorsky bylo zařízení finančně podpořeno firmou
DPOV Přerov.
K prezentaci zařízení docházelo prostřednictvím internetových stránek organizace, článků v tisku, na
akcích pořádaných Magistrátem města Přerova.
Průběžné vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím
kurzů a seminářů zaměřené na cílovou skupinu služeb a aplikace získaných dovedností a vědomostí
do praxe se významně podílelo na kvalitě poskytovaných služeb. V době epidemie probíhalo vzdělávání především distanční formou prostřednictvím
webinářů. Zaměstnanci se dle epidemické situace
zúčastňovali supervizí, věnovali se Standardům
kvality sociálních služeb.
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evidencí očkování, nakažených osob a ostatních
osob v pracovní neschopnosti, sledování a aktualizace zásob ochranných prostředků a antigenních
testů, jejich průběžná aktualizace a zasílání údajů
a hlášení příslušným orgánům (MPSV, KHS a KÚ
Olomouckého kraje) a do celostátního informačního systému infekčních nemocí (ISIN).

tituly, do kterých se organizace zapojila a ve všech
dotačních titulech byla 100% úspěšná.

Výsledek hospodaření

%

plateb klientů

35 452,1

28,08

5 753,3

4,56

příspěvku na provoz od zřizovatele

22 734,2

18,00

příspěvku na odpisy od zřizovatele

1 244,1

0,99

tržeb od ZP

příspěvku na odpisy
dotace MPSV ČR
mimořádné dotace Covid-19
ostatních výnosů (dary, bankovní
úroky, čerpání fondů aj.)

celkem

1 105,9

0,88

50 198,7

39,75

9 689,6

7,67

92,4

0,07

126 270,3

100,00

Účel

C – MPSV

8 254,7

mimořádné odměny

E – MPSV

1 321,4

T – MPSV

17,5

Součet

skupina

–

96,0

vícenáklady a propad příjmů
výdaje s povinným
testováním
vícenáklady spojené s provozem

9 689,6

Dočasné uzavření některých sociálních služeb, popř.
nastavená omezení v jejich poskytovaní, vedlo
k propadu příjmů od uživatelů ve výši 491,5 tis. Kč.
Na celkové hospodaření organizace tato skutečnost
neměla vliv, neboť ušlé příjmy i zvýšené náklady
na dezinfekční a ochranné prostředky byly v plné
výši sanovány vypsanými mimořádnými dotačními
tituly.
V období pandemie zaměstnanci čerpali ošetřovné
na děti z důvodu uzavřených školských zařízení
a mnozí byli v izolaci z důvodu zjištěné pozitivity
na Covid-19. V sociální službě PS byly neobsazeny
2,7 úvazky pracovníků v přímé péči.
S ohledem na výsledek hospodaření organizace za
rok 2021 mají SSMP, p. o., povinnost odvést zřizovateli příspěvek na provoz ve výši 1 280 tis. Kč.

Náklady na provoz byly hrazeny z:
tis. Kč

tis. Kč

Dětská
MPSV

Hospodaření Sociálních služeb města Přerova, p. o.,
probíhalo v roce 2021 v souladu se schváleným plánem. Organizace v průběhu roku hospodařila s rozpočtem v celkové výši 127 550 300 Kč.

název položky

Mimořádná dotace

Grafické znázornění financování (v %)

Hlavní činnost:
Hospodaření organizace z hlavní činnosti za rok
2021 skončilo s výsledkem hospodaření 0 Kč.
Doplňková činnost:
Organizace v roce 2021 o doplňkové činnosti neúčtovala.

Neinvestiční účelová dotace včetně dofinancování
na poskytování sociálních služeb z rezortního ministerstva činila 50 198,7 tis. Kč a pokryla platové
tarify pracovníků v sociálních službách, které byly
v roce 2021 zvýšeny o 10 % a nenárokové složky
platů zaměstnanců manuálních profesí a administrativních zaměstnanců, kterým v roce 2021 platové
tarify navýšeny nebyly.
Vzniklá pandemická situace a z toho vyplývající
mimořádná opatření představovala nejen zvýšené
nároky na používání dezinfekčních prostředků,
ochranných pomůcek, ale i nastavení karanténních
opatření pro uživatele domova pro seniory a DS,
dočasné uzavření provozu městských jeslí a práce
s krizovými plány. S ohledem na vzniklou situaci
vyhlásilo resortní ministerstvo mimořádné dotační

Zprávu podala: Mgr. Jana Žouželková
ředitelka organizace
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. - VYHODNOCENÍ UKAZATELŮ 2021
HLAVNÍ ČINNOST

spotřeba materiálu
spotřeba energie
prodané zboží
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
mzdové náklady
mzdové náklady (odstupné)
ostatní osobní náklady
mzdové náklady NP
zákonné sociální pojištění
jiné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
jiné daně a poplatky
jiné pokuty a penále
manka a škody
ostatní náklady z činnosti
odpisy dlouh. majetku (ostatní)
odpisy dlouh. majetku (nemovitý)
prodaný DHM
odpisy s dotací (403)
náklady s DDM
náklady z vyřazení pohledávek
tvorba a zúčtování opravných položek
kurzové ztráty
NÁKLADY CELKEM
výnosy z prodeje služeb
výnosy od zdravotních pojišťoven
jiné výnosy z vl. výkonů
výnosy z nájmu
smluvní pokuty a úroky z prodlení
výnosy z prodeje DHM kromě pozemků
úroky
čerpání fondů
ostatní výnosy z činnosti
výnosy z přecenění reálnou hodnotou
výnosy z rozp. ÚSC (přísp. na provoz)
výnosy z rozp. ÚSC (přísp. na odp. NM)
výnosy z rozp. ÚSC (přísp. na odp. s dotací)
výnosy z rozp. ÚSC (cizí obec)
výnosy ze st. rozpočtu - MPSV ČR
výnosy ze st. rozpočtu - mim. dotace COVID
VÝNOSY CELKEM
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

plán (v tis. Kč)
původní
upravený
2 847,00
3 606,90
2 885,00
3 187,40
0,00
26,40
1 366,00
2 016,00
102,00
43,20
24,00
23,70
9 524,50
9 975,20
63 479,70
72 018,20
0,00
0,00
1 175,00
963,10
540,60
1 153,60
21 410,00
24 514,40
272,60
300,80
2 859,00
3 935,20
11,00
10,80
0,00
14,80
0,00
0,60
25,00
51,60
1 150,20
1 464,00
1 173,70
1 244,40
0,00
0,00
1 172,90
1 106,30
900,00
1 887,40
0,00
0,00
0,00
6,30
0,00
0,00
110 918,20
127 550,30

skutečnost
(v Kč)
3 606 530,74
3 187 220,96
26 274,40
2 015 770,24
42 905,00
23 634,00
9 974 996,59
71 061 574,00
0,00
962 924,00
1 153 247,00
24 194 977,00
300 645,00
3 934 957,99
10 784,00
14 751,00
591,00
51 523,33
1 463 649,62
1 244 077,00
0,00
1 105 944,00
1 887 141,61
0,00
6 176,30
0,00
126 270 294,78

35 461,70
4 260,00
20,00
2,00
0,00
0,00
2,60
0,00
0,00
0,00
24 624,20
1 173,70
1 172,90
0,00
44 201,10
0,00
110 918,20

35 451,70
5 752,90
7,00
3,10
8,30
0,00
1,80
33,60
33,70
0,00
24 014,20
1 244,40
1 106,30
5,00
50 198,70
9 689,60
127 550,30

35 452 051,00
5 753 337,98
7 000,00
2 860,64
8 464,87
0,00
1 550,80
33 737,99
33 739,50
0,00
22 734 200,00
1 244 077,00
1 105 944,00
5 000,00
50 198 700,00
9 689 631,00
126 270 294,78

0,00

0,00

0,00

přepočtený počet pracovníků
průměrná mzda

165,49
36 364,00
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%
99,99
99,99
99,52
99,99
99,32
99,72
100,00
98,67
99,98
99,97
98,70
99,95
99,99
99,85
99,67
98,50
99,85
99,98
99,97
99,97
99,99
98,04
99,00
100,00
100,01
100,00
92,28
101,99
86,16
100,41
100,12
94,67
99,97
99,97
100,00
100,00
100,00
99,00
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. - 2021
Náklady a výnosy jednotlivých středisek - hlavní činnost (v Kč)

Pečovatelská
služba

Správa

Denní pobyt
pro mentálně
postižené

Domov
se zvláštním
režimem

náklady

7 626,40

41 076 492,59

8 569 526,53

34 797 233,08

výnosy

7 626,40

41 076 492,59

8 569 526,53

34 797 233,08

0,00

1 505 300,00

199 700,00

4 806 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

z toho příspěvky na provoz
výsledek hospodaření

Domov
pro seniory

Městské
jesle

celkem

náklady

33 891 503,08

7 927 913,10

126 270 294,78

výnosy

33 891 503,08

7 927 913,10

126 270 294,78

9 508 100,00

6 714 500,00

22 734 200,00

0,00

0,00

0,00

z toho příspěvky na provoz
výsledek hospodaření

Náklady a výnosy - doplňková činnost (v Kč)
Nájem nebytových prostor

celkem

náklady

0,00

výnosy

0,00

výsledek hospodaření - zisk

0,00
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Příspěvková organizace

Příspěvek
na provoz,
investice

Výsledek
hospodaření
hlavní činnost

– 153 –

Kulturní a informační služby města
Přerova

17 857 690,80

736 532,34

Sociální služby města Přerova, p. o.

84 476 608,00

0,00

Městská knihovna v Přerově, p. o.

16 591 874,00

118 926 172,80

Příspěvkové organizace celkem

Výsledek
hospodaření
doplňková činnost

96 329,78

Výsledek
hospodaření
celkem

Úhrada ztráty
za předchozí léta

Fond odměn

Rezervní fond tvořený
ze zlepšeného
výsledku hospodaření

832 862,12

-

-

832 862,12

-

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-

736 532,34

96 329,78

832 862,12

0,00

0,00

832 862,12

Poznámky:
V příspěvku na provoz, investice pro Sociální služby města Přerova je obsažena část dotace od MPSV ve výši 50 198 700 Kč (zaslaná přes zřizovatele) a mimořádné dotace COVID-19 ve výši
9 593 631,00 Kč. Příspěvek na provoz, investice je snížen o přebytek hospodaření ve výši 1 280 000 Kč.
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Finanční vypořádání příspěvkových organizací (údaje v Kč)
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SPOLEČNOSTI S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA

Technické služby města
Přerova, s. r. o

Přerovská rozvojová
s. r. o.

Teplo Přerov
a. s.

Sportoviště Přerov
s. r. o.

Vodovody a kanalizace
Přerov, a. s.
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Přerovská rozvojová, s. r. o.
údaje k 31.12.2021

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 31.12.2021 zajišťovala správu bytových domů pro 106 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.
Hospodaření společnosti za rok 2021
výnosy
náklady
hospodářský výsledek po zdanění

4 668 tis. Kč
4 566 tis. Kč
102 tis. Kč
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Teplo Přerov a. s.
údaje k 31.12.2021

Základní údaje o společnosti:
Obchodní jméno: Teplo Přerov a. s.
Blahoslavova 1499/7, Přerov I-Město, PSČ 750 02
Sídlo:
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.
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
místopředseda
členové

Ing. Petr Vrána
Ing. Hana Mazochová
JUDr. Tomáš Čejna, Bc. Petr Kopřiva, Ing. Tomáš Dostal

Dozorčí rada
předseda
členové

Mgr. Petr Caletka
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 akcií 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 2021
výnosy

195 406 tis. Kč

náklady

175 628 tis. Kč

hospodářský výsledek po zdanění

19 778 tis. Kč

Za rok 2021 vytvořila společnost hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 24 432 tis. Kč, který dle
účetních výkazů po zdanění činil 19 778 tis. Kč.
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Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
údaje k 31.12.2021

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 – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší
povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí – nákladní
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
projektová činnost ve výstavbě
vodoinstalatérství, topenářství

Orgány společnosti a jejich složení:
Představenstvo:
předseda
místopředsedové
členové
Dozorčí rada
předseda
místopředseda
členové

Michal Zácha, DiS.
Ing. Miloslav Přikryl, Mgr. Eduard Kavala
Ing. Vladimír Holan, Ing. Hana Mazochová, Petr Dostál, Bc. Vlasta
Zapatová, Marek Svoboda, Mgr. Rostislav Hrdiborský
Leoš Ptáček
Igor Kraicz
Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing Vladimír Martínek, Ing. Jiří Urban

Vedoucí pracovníci společnosti
ředitel společnosti
výrobně technický náměstek
ekonomický náměstek

Ing. Jiří Pavlík
Ing. Jindřich Mrva
Ing. Jan Sabadoš

Základní kapitál:
Základní kapitál ve výši 1 118 581 tis. Kč je rozdělený na 1 093 500 kusů akcií na jméno, každá
o jmenovité hodnotě 1 000 Kč s omezenou převoditelností a 50 162 kusů akcií na jméno, každá
o jmenovité hodnotě 500 Kč.
Statutární město Přerov bylo k 31.12.2021 vlastníkem 359 709 ks listinných akcií na jméno, tedy
32,16 % vlastnického podílu společnosti.
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Hospodaření společnosti za rok 2021
výnosy
náklady
hospodářský výsledek po zdanění

432 732 tis. Kč
422 939 tis. Kč
9 793 tis. Kč

Společnost vytvořila za rok 2021 hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 12 291 tis Kč. Po zaúčtování
odloženého daňového závazku ve výši 2 502 tis. Kč a splatné daně z příjmu ve výši 4 tis. Kč činí
výsledný zisk 9 793 tis. Kč.

- 159 -

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2021

Sportoviště Přerov s. r. o.
údaje k 31.12.2021

Základní údaje o společnosti:
Obchodní jméno: Sportoviště Přerov s. r. o.
Petřivalského 2885/5, Přerov I–Město, PSČ 750 02
Sídlo:
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
členové

Petr Kopřiva
Mgr. Pavel Piňos, Bc. Zora Veruzábová

Základní kapitál:
Základní vklad společnosti činí 200 tis. Kč (vklad města).

Hospodaření společnosti za rok 2021
výnosy
náklady
hospodářský výsledek po zdanění

41 177 tis. Kč
41 177 tis. Kč
0,00
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Technické služby města Přerova, s. r. o.
údaje k 31.12.2021

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 – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší
povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí – nákladní
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro
přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Orgány společnosti a jejich složení:
Rada města Přerova v působnosti valné hromady společnosti.
Jednatel – Ing. Bohumír Střelec
Dozorčí rada
předseda
členové

Mgr. Štěpán Schenk
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 2021
výnosy

153 404,66 tis. Kč

náklady

149 318,23 tis. Kč

hospodářský výsledek po zdanění

4 086,43 tis. Kč

Za rok 2021 vytvořila společnost hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 4 135,31 tis. Kč, který dle
účetních výkazů činil po zdanění 4 086,43 tis. Kč.
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