
 

Zápis č. 07 

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 30.08.2011 

 

Přítomni: Omluveni: 

Bc. Jiří Radil Ing. Otakar Smejkal 

Ing. Aleš Martinec  

Ladislav Mlčák   

Ing. Anna Pospíšilová  

Elena Skoupilová  

Ing. Ivan Machát Hosté: 

Ing. Dan Hos  

Ing. Jaroslav Skopal  

  

  

  

  

  

Program: 

1. Zahájení 

2. Finanční záležitosti 

3. Různé 

 

 

 

 



Zápis: 

Jednání finančního výboru zahájil jeho předseda Ing. Ivan Machát konstatováním, že jednání bylo 
řádně a včas svoláno. Na jednání bylo přítomno celkem 7 členů, finanční výbor byl 
usnášeníschopný. 

Projednání bloku finančních záležitostí bylo započato předlohou Odklad splátek půjčky z Fondu 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, kdy manželé N.  požádali, z důvodu současné 
tíživé finanční situace o odklad tří měsíčních splátek. V důsledku přepočtu splátkového kalendáře 
bude stanovený termín splatnosti půjčky zachován. Dalším projednávaným materiálem byla 
informace o hospodaření firmy Regionální letiště Přerov a. s. Činnost firmy je financována  téměř 
výhradně z dotací akcionářů, přičemž nejvyšší položkou jsou osobní náklady. Dotace Zlínského 
kraje byly vyúčtovány k datu 30.12.2010, dalších akcionářů pak k datu 30.04.2011. Otázkou je 
nutnost 4 zaměstnanců firmy. Pokud by bylo letiště skutečně vybudováno, zahájilo činnost a 
zejména bylo schopno samofinancování, pak by představovalo pro region přínos. Na jednání se 
dostavil Bc. Jiří Radil. Ve věci Restrukturalizace příspěvkové organizace Domovní správa města 
Přerova se rozvinula rozsáhlá diskuze, především v souvislosti se stávající doplňkovou činností 
organizace, tj. správou bytových jednotek cizích vlastníků. Tato činnost by byla zachována i 
v případě organizační složky. Nelze ale vyloučit, že v budoucnu vlastníci budou volit jiné správce a 
počet cizích spravovaných bytů nebude vzrůstat. Pokud by k tomuto účelu byla vytvořena 
společnost s ručením omezeným, stala by se plátcem DPH, což by se zajisté projevilo v ceně. Pokud 
však město do budoucna předpokládá vlastnictví cca 1 000 bytů není adekvátní, aby byla tato 
činnost zabezpečována desítkami zaměstnanců. Rozpočtovým opatřením – převody finančních 
prostředků v souvislosti se změnou organizační struktury dochází k narovnání rozpočtu ve vztahu 
ke skutečnému plnění a čerpání rozpočtu statutárního města Přerova k datu 30.06.2011. Předloha 
Rozpočtové opatření č. 11 obsahuje zejména zapojení dotací, úpravu daňových příjmů       a úpravy 
rozpočtu související se sloučením MŠ Vinary a ZŠ J. A. Komenského a MŠ, Přerov – Předmostí. 
Při projednávání předlohy Záměr přijetí úvěru ve výši 100 mil. Kč upozornil Ing. Aleš Martinec na 
možný skluz projektu, tzn., že by bylo vhodné zakotvit možnost prodloužení smlouvy   o úvěru. Dle 
Bc. Jiřího Radila je realizace tohoto projektu z hlediska velkého města nutností, šance získat dotaci 
ve výši 85 % se již nemusí opakovat a je možné, že v budoucnu ten, kdo nebude disponovat 
odpovídajícím vybavením nedosáhne na dotace. Další otázkou byla nutnost úvěru, zda není možné 
potřebné zdroje ušetřit někde jinde nebo zda by nebyl možný alespoň nižší objem půjčených zdrojů. 
Jako poslední z bloku předloh zpracovaných odborem ekonomiky byl Komentář ke zprávě auditora 
včetně vyjádření. Dle názoru finančního výboru jsou uvedené připomínky auditora, co do 
závažnosti, rozdílné. Z uvedených vyjádření vyplývá, že řada z nich již byla odstraněna. Finanční 
výbor však postrádá zpětnou vazbu, a z tohoto důvodu doporučí zastupitelstvu uložit radě předložit 
zprávu o průběhu realizace opatření k závažným bodům komentáře. Na jednání byla zmiňována 
např. kontrola firmy Teplo Přerov, a. s., pohledávky, zařazování dokončeného majetku do užívání a 
přecenění dlouhodobého finančního majetku. Dle Ing. Anny Pospíšilové           se u přecenění 
nejedná o údaj, jehož získání je nákladné, ale lze jej stanovit podle směrnic                a vyhlášky, 
jedná se o přecenění jako účetní kategorii (pouze účetními postupy), ne z hlediska tržního. Tržní 
ocenění je drahé.  

Následně byly projednávány předlohy vztahující se zejména k záměrům či poskytnutí dotací, jako 
Žádost o poskytnutí příspěvku na uspořádání závodu Velká cena města Přerova, Žádost o finanční 
spoluúčast na akcích – oslavy 20 let Primáš a Hity módy 2012, Mateřské centrum Sluníčko – záměr 
účelové dotace. Diskuze nastala u předlohy Tělocvičná jednota Sokol Přerov – záměr účelové 
dotace, k níž Ing. Jaroslav Skopal sdělil, že žádost navazuje na záporné stanovisko k poskytnutí 
dotace na provoz, kdy bylo panem primátorem řečeno, že město provoz nepodpoří, ale investice by 
byla něco jiného. Objekt sokolovny je tepelně velmi ztrátový, vzhledem ke statutu sokolovny jako 
kulturní památky vnější zateplení obvodového pláště nepřichází v úvahu, výměna oken v původním 
provedení by vyžadovala velmi vysoké náklady a malý energetický přínos. Z tohoto důvodu bylo 
hledáno jiné, ne tak finančně náročné řešení. Tělocvičná jednota by uvítala dotaci i v jiné výši. 



Z předložených materiálů také není finančnímu výboru zřejmý důvod, který vedl radu města 
k tomu, že podpořila poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Přerov, zatímco dotaci pro 
objekt sokolovny ne, a to přesto, že se tento objekt nachází v bezprostřední blízkosti budovaného 
Tyršova mostu. Bylo dohodnuto, že finanční výbor předloží protinávrh. V případě předloh TJ 
SPARTAK PŘEROV a ÚAMK – AMK BIKETRIAL PŘEROV a Tělocvičná jednota Sokol 
Henčlov – účelová dotace doporučil finanční výbor schválit navržená usnesení. U předlohy 
Základní škola a mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 – projekt „Mateřídouška bez 
bariér“ bylo konstatováno, že předfinancování projektu je nezbytné a lze jen doufat, že budou 
splněny veškeré náležitosti projektu a škola finanční prostředky městu vrátí. Mimoto lze také říci, 
vzhledem k nákladům udržitelnosti projektu, které jsou předpokládány v celkové výši 2,3 mil. Kč, 
že se jedná o „danajský dar“. Při projednávání předlohy Záměr poskytnutí účelové dotace Domov 
pro seniory Tovačov byla nastolena otázka, zda jsou požadovány úhrady za občany jiných obcí 
umístěných v Domově pro seniory Přerov. V předloze není uvedeno, zda se Domov pro seniory 
Tovačov obrátil se žádostí na všechny obce, v nichž mají jeho klienti trvalé bydliště a jaký je postup 
u klientů, kteří si s přechodem do domova pro seniory změnili místo trvalého bydliště na Tovačov. 
Protože se lze domnívat, že takovýchto žádostí, s ohledem na snižování dotací ze státního rozpočtu, 
bude přibývat, měla by být tato problematika řešena komplexně, stanovením pravidel a případně      
i maximální částky příspěvku. Tyto zdroje by bylo vhodné vyčlenit již v rámci zdrojů přímých 
podpor a grantů v rozpočtu na rok 2012. Město by mělo k seniorům, umístěným v domovech pro 
seniory s trvalým pobytem v Přerově, přistupovat stejně, zejména s ohledem na výši finančních 
prostředků, kterými přispívá na každého klienta umístěného v Domově pro seniory v Přerově 
(příspěvek statutárního města Domovu pro seniory Přerov činí, dle aktuálního stavu upraveného 
rozpočtu roku 2011 včetně odpisů, částku 166,8 tis. Kč na klienta a rok, výpočet byl proveden při 
plném obsazení). V případě, že se prostřednictvím Sdružení Linky bezpečí podaří zachránit alespoň 
jedno dítě, jsou poskytnuté finanční prostředky vynaloženy účelně. Na druhé straně je možné, že 
pokud by sídlo sdružení nebylo v Praze, došlo by k výraznému snížení nákladů (nájemné). Předlohu 
Finanční dotace pro Římskokatolickou farnost Přerov finanční výbor projednal. Na závěr byl 
finanční výbor informován, že pravděpodobně budou pro jednání zastupitelstva dodatečně 
zpracovány další předlohy (např. dodatek rozpočtového opatření, převod nemovitých věcí – 
bezbariérových bytů) a o termínu projednávání návrhu rozpočtu na rok 2012 s jednotlivými odbory 
a organizacemi. 

Další jednání finančního výboru se uskuteční ve dnech:  

• 27. září 2011 

• 25. října 2011 

• 15. listopadu 2011 

• 6. prosince 2011, 

a to vždy od 16,00 hod. 

 
 

 

V Přerově dne 31.08.2011 

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová 

 
………………………………. 

Ing. Ivan Machát 
Přílohy: prezenční listina 


