
 

Zápis č. 09 

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 25.10.2011 

 

Přítomni: Omluveni: 

Ing. Ivan Machát  

Ing. Aleš Martinec  

Ladislav Mlčák   

Ing. Anna Pospíšilová  

Elena Skoupilová  

Mgr. Jiří Radil Hosté: 

Ing. Dan Hos Michal Zácha DiS. 

Ing. Jaroslav Skopal Mgr. Zdeněk Vojtášek 

Ing. Otakar Smejkal  

  

  

  

  

Program: 

1. Zahájení 

2. Pronájem nemovitosti Městský dům – IMIT, s. r. o. 

3. Finanční záležitosti 

4. Různé 

 

 

 

 



Zápis: 

Jednání finančního výboru zahájil jeho předseda Ing. Ivan Machát konstatováním, že jednání bylo 
řádně a včas svoláno. Na jednání bylo přítomno celkem 9 členů, finanční výbor byl 
usnášeníschopný. 

Prvním bodem jednání byla vyjádření kanceláře primátora a odboru správy majetku a komunálních 
služeb k podnětům vzneseným na minulém jednání ve věci nájemní smlouvy na Městský dům. 
V následné diskuzi, na základě dotazu Ing. Anny Pospíšilové, informoval Mgr. Zdeněk Vojtášek, že 
stávající projekt úprav Městského domu nezahrnuje instalaci měřičů energií tak, aby bylo možné 
tyto náklady sledovat odděleně pro účely kultury a ostatních provozů, ale není vyloučeno, aby tato 
záležitost do projektu zahrnuta byla. V současné době probíhají s nájemcem jednání o možnostech 
dohody o ukončení nájemní smlouvy, která byla uzavřena na dobu určitou. Další otázkou byla 
skutečnost, že se v objektu konal výprodej textilu, což není v souladu s podmínkami nájemní 
smlouvy a zda tedy bude uložena sankce. Vzhledem k záměru města na ukončení nájemní smlouvy 
by to, dle názoru členů finančního výboru, nebylo za stávajících okolností vhodné a je žádoucí 
postupovat diplomaticky. Dle náměstka primátora Michala Záchy DiS. by v budoucnu statutární 
město mělo spravovat a provozovat Městský dům se vším všudy. Ujednání, která nejsou z hlediska 
statutárního města zcela optimální, jsou i v dalších smlouvách, ale předložení návrhu jejich změny 
vyžaduje čas a řádnou přípravu. Posledním diskutovaným bodem byla informace, že v době 
vyhlášení výběrového řízení nebylo ze strany statutárního města uvažováno o možnosti podpory 
provozu Městského domu formou dotace. 

Projednání bloku finančních záležitostí bylo započato předlohou Přepočet splátkového kalendáře ke 
smlouvě o půjčce č. 6/11 z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, kdy dlužník 
nevyčerpal celou přiznanou částku  půjčky a v souladu s ustanoveními předmětné smlouvy požádal 
o přepočet splátkového kalendáře. Dalším projednávaným materiálem bylo Prominutí pohledávky 
na poplatku z prodlení a záměr na poskytnutí daru paní H.S.. Z důvodu neplacení nájemného a 
záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytu evidovala DSMP za p. S. pohledávku ve výši 199,2 
tis. Kč, kterou po ukončení pracovního poměru u České pošty,  s. p. přestala splácet a nedohodla se 
ani na jejím dalším řešení. Pohledávka byla tedy předána Exekutorskému úřadu Přerov, ten dlužnou 
pohledávku včetně příslušenství vymohl (celkem 1 034,2 tis. Kč). Vzhledem k tíživé finanční 
situaci požádala p. S. o prominutí zbývajícího poplatku z prodlení a vrácení uhrazeného poplatku 
z prodlení (popř. jeho části). Ve věci Dohody o splátkách pohledávky za paní V.S. bylo 
konstatováno, že je třeba dohodu, na jejímž základě se dlužník zavazuje pohledávku hradit, 
akceptovat, protože představuje šanci k jejímu vyrovnání. Rozpočtové opatření č. 13 řeší zapojení 
dotací do rozpočtu města, úpravy provozního charakteru včetně posílení rozpočtu DSMP a zejména 
úspory ev. posílení zdrojů  u investičních akcí. Využití úspor  je navrženo na odstranění havárií, 
různé provozní výdaje, nákup automobilů a v neposlední řadě také k poskytnutí dotací. Otázka Ing. 
Otakara Smejkala ohledně úspor byla zodpovězena náměstkem primátora. Byl realizován audit 
soutěží, protože původně rozpočtovaná a následně vysoutěžená částka na investiční akci jsou dvě 
odlišné věci. Termín byl zvolen s cílem, aby bylo možné předložit rozpočtové opatření a uspořené 
prostředky využít odborem správy majetku a komunálních služeb a ne jiným odborem. Uvedené 
investiční akce byly také předmětem jednání Investiční komise. V této souvislosti ocenil pan 
Ladislav Mlčák přístup náměstka primátora Michala Záchy DiS. (důraz na přípravu, projekty, 
odpovědnost). Ing. Ivan Machát se dotázal stav výstavby Tyršova mostu – časově i finančně 
výstavba pokračuje v souladu s plánem, byly sice vícepráce, ale i méněpráce a rozpočet stejně jako 
termíny by měly být dodrženy. Obavy panují spíše z výstavby předpolí tohoto mostu. U materiálu 
Rozpočtové opatření č. 14 bylo zmíněno posílení rozpočtu akce Infrastruktura k nové výstavbě na 
nábřeží PFB a z ul. Jateční.  

Následoval blok materiálů vztahujících se poskytnutí dotací. Ing. Anna Pospíšilová  uvedla, že tyto 
dotace jsou poskytovány stylem „kdo si počká, ten se dočká“. Měla by být stanovena pravidla          
a v průběhu roku poskytovány dotace pouze na mimořádně na aktivity, které nebyly v době podání 
žádostí o granty známy (např. účast na mistrovství světa, republiky). Diskuzi vyvolal materiál 



Poskytnutí dotací na pohotovostní lékárenskou službu v Přerově o nedělích a svátcích v roce 2011. 
Jedná se o službu pro občany, protože ne všichni mají možnost či jsou schopni si v případě potřeby  
zabezpečit léky v hypermarketu v Olomouci. Částky jsou spíše symbolické a nelze předpokládat, že 
tržby v těchto obdobích jsou vždy v takové výši, aby to bylo pro lékárny ekonomicky výhodné. 
Posledním projednávaným materiálem byla Veřejná vánoční sbírka – zřízení fondu. Jedná se           
o každoroční aktivitu města, přičemž subjekty, v jejichž prospěch je sbírka pořádána, se mění. 
V roce 2011 to bude občanské sdružení ROSKA PŘEROV, které sdružuje osoby postižené 
roztroušenou sklerózou. 

Na závěr požádal Ing. Jaroslav Skopal o informace k materiálu Přerovské listy – vyhlášení veřejné 
zakázky na období 4 let – jedná se o materiál, kterým zastupitelstvo bere na vědomí vyhlášení 
veřejné zakázky na komplexní vydavatelské a distribuční služby na zpracování měsíčníku 
Přerovské listy na období 2012 – 2015, a to v přepokládaném objemu 4 mil. Kč bez DPH. 
Výběrové řízení bude vyhlášeno až po schválení finančního krytí. 

 

Další jednání finančního výboru se uskuteční dne 15. listopadu 2011.  

 

 

 

V Přerově dne 26.10.2011 

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová 

 
………………………………. 

Ing. Ivan Machát 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Přílohy: prezenční listina 


