
 

Zápis č. 11 

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 06.12.2011 

 

Přítomni: Omluveni: 

Ing. Otakar Smejkal Ing. Ivan Machát 

Ing. Aleš Martinec  

Ladislav Mlčák   

Ing. Anna Pospíšilová  

Elena Skoupilová  

Mgr. Jiří Radil Hosté: 

Ing. Dan Hos Oldřiška Sedláčková 

Ing. Jaroslav Skopal  

  

  

  

  

  

Program: 

1. Zahájení 

2. Finanční záležitosti 

3. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2012 

4. Grantový program na rok 2012 - vyhlášení 

5. Různé 

 

 

 



Zápis: 

Jednání finančního výboru zahájila Ing. Anna Pospíšilová konstatováním, že jednání bylo řádně         
a včas svoláno. Na jednání bylo přítomno celkem 7 členů, finanční výbor byl usnášeníschopný. 

Projednání bloku finančních záležitostí bylo zahájeno předlohami Přepočet splátkového kalendáře 
ke smlouvě o půjčce č. 10/10 z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu                    
a Poskytování půjček z FMB. U předlohy „Transformace“ příspěvkové organizace Domovní správa 
města Přerova bylo diskutováno, zda převedením doplňkové činnosti organizace na obchodní 
společnost města nedojde k poklesu důvěry a někteří z cizích vlastníků (kterými jsou zejména SVJ) 
nezvolí jiného správce. V této souvislosti byl finanční výbor informován, že k problémům dochází              
u organizace i v této oblasti (např. odůvodnění rozdílů na účtech, opravy až po urgencích). Dalšími 
důvody vedoucími k nutnosti změn jsou také novela zákona o DPH (přenesení daňové povinnosti)   
a programové vybavení organizace, kdy velká část agendy je zpracovávána ručně, což  přináší větší 
potřebu pracovníků. U předlohy Rozpočtové opatření č. 16 bylo zmíněno pouze avízo, že část 
prostředků uspořených za páru v zateplených budovách škol bude použita na poskytnutí dotací 
sportovním klubům. Důvodem pro uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o kontokorentním úvěru je 
zajištění rezervy pro případ přechodného nedostatku finančních prostředků v roce 2012. Vzhledem 
k tomu, že byly učiněny veškeré možné kroky, jeví se upuštění od vymáhání pohledávky Základní 
školy Přerov, Želatovská 8 za panem O. jako vhodné řešení. Obecně závazná vyhláška (dále jen 
OZV) č..../2011, kterou se mění OZV č. 7/2010 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, zařazuje do veřejných prostranství, která podléhají místnímu poplatku, nově vzniklé 
ulice. V OZV č.... /2011, kterou se mění OZV č. 4/2010, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů jsou 
zapracovány aktuální výše skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu       
a změny technického rázu, např. terminologie, vyměření poplatku i hromadným předpisným 
seznamem. U OZV č. ..../2011, kterou se stanoví, na kterých místech mohou být  provozovány 
loterie a jiné podobné hry, byl finanční výbor informován, že předloha pro Radu města Přerova byla  
zpracována ve dvou variantách tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě. Města přistupují k řešení 
této problematiky různě, některá úplným zákazem, jiná omezeními. U videoloterních terminálů, na 
základě přechodných ustanovení zákona o loteriích, není do roku 2014 regulace možná. Je třeba 
brát v úvahu, že v hernách je počátek řady trestných činů. Ovšem na druhé straně je třeba říci, že na 
veřejnosti  působí daleko větší nepořádek např. fanoušci směřující na hokej. K OZV č. ..../2011,      
o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města bylo 
řečeno, že hazard přináší řadu negativních jevů, které je nutné v maximální možné míře eliminovat. 
Vzhledem k dnešním možnostem však nelze zákaz považovat za řešení (hazard lze provozovat           
i z domova). Za žádoucí je však považována možnost omezení reklamy, aby herny neupoutávaly 
pozornost kolemjdoucích a nevyzývaly je k návštěvě.  Návrh rozpočtu statutárního města Přerova 
na rok 2012 nezahrnuje žádné příjmy z hazardu.  

Ve vztahu k materiálu zaslanému jako podklad na seminář k návrhu rozpočtu statutárního města 
Přerova na rok 2012 došlo v předloženém materiálu jen k drobným úpravám. Jedinou výraznější 
změnou je převod částky ve výši 520 tis. Kč na posílení přímých podpor. Tato částka byla 
převedena z rezervy rozpočtu, konkrétně ze zdrojů  původně určených na havárie, na které tedy 
zůstává pro rok 2012 částka ve výši 480 tis. Kč. K přímým podporám proběhla rozsáhlá diskuze. 
Nikde není zdůvodněno, proč jsou navrhované částky v takové výši a proč právě uvedeným 
subjektům. Zejména  oblast sportu působí tak, že kdo je silnější, má více. Dotace jsou poskytovány 
dle zvykového práva. Částka vymezená pro HC ZUBR Přerov s. r. o., je téměř celá použita na 
úhrady Teplu Přerov, a. s. Je třeba se zamyslet, co vlastně podpora sportu městu přináší. Děti, na 
které by měla být podpora zaměřena, příliš nesportují, profesionální sport by podporován být neměl. 
Chybí informace, kolik z těchto zdrojů jde na děti a kolik na dospělé.  

K vyhlášení grantového programu nebylo připomínek. 

 



Následoval blok materiálů vztahujících se k úplatnému převodu nemovitých věcí do majetku města. 
Zejména u pozemků byly postrádány informace, zda město vlastní okolní pozemky. Tyto informace 
považuje finanční výbor za nezbytné k tomu, aby bylo možné k projednávané věci zaujmout 
stanovisko. Finanční výbor byl informován, že v případě bezbariérových bytů proběhla kontrola 
stavu na místě samém, byly odstraněny veškeré zjištěné nedostatky, vše bylo uvedeno do pořádku     
a byty jsou ze stavebně technického hlediska zcela v pořádku. Dobudování infrastruktury v místních 
částech je finančně velmi náročné a  realizace bude záviset na objemu získaných dotací. Nelze 
předpokládat, že v uvedeném časovém období bude město disponovat  zdroji v potřebném rozsahu, 
a to i ve vztahu k předfinancování. Z dalšího jednání se omluvil Ing. Smejkal. Projednávání předloh 
zabývajících se poskytnutím dotací bylo započato Předlohou 1. FC Viktorie Přerov o. s. – účelová 
dotace. K poskytnutí dotací zaujal finanční výbor negativní stanovisko, a to s jedinou výjimkou, 
kterou  je dotace pro Hospic na Svatém Kopečku. Na jednání se dostavil Mgr. Radil. Jako poslední 
byla projednána předloha ve věci rozpočtového rámce k veřejným zakázkám na Přerovské listy          
a vysílání kabelové televize v Přerově, která informuje o celkových předpokládaných nákladech. 
Cílem nového způsobu vydávání Přerovských listů je zveřejňování úředních informací, dle názoru 
členů finančního výboru byly doposud uveřejňované zprávy volnější a informace rozmanitější, 
podíl reklamy může činit 25 %, přičemž příjem již nebude města.  

 

Další jednání finančního výboru se uskuteční dne 31. ledna 2012.  

 

 

 

V Přerově dne 08.12.2011 

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová 

 
………………………………. 

Ing. Anna Pospíšilová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: prezenční listina 


