
 

Zápis č. 12 

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 31.01.2012 

 

Přítomni: Omluveni: 

Ing. Otakar Smejkal  

Ing. Aleš Martinec  

Ladislav Mlčák   

Ing. Anna Pospíšilová  

Elena Skoupilová  

Mgr. Jiří Radil Hosté: 

Ing. Dan Hos  

Ing. Jaroslav Skopal  

Ing. Ivan Machát  

  

  

  

  

Program: 

1. Zahájení 

2. Finanční záležitosti 

3. 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 předlohou Obecně závazná vyhláška č.... 
2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2011, o místním  poplatku za provozovaný 
výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního 
systému. Ministerstvo vnitra, v rámci metodického působení, doporučilo obcím vydané obecně 
závazné vyhlášky zrušit. U předlohy prominutí pohledávky evidované Domovní správou města 
Přerova bylo konstatováno, že odpovídá postupu aplikovanému v těchto záležitostech. Na jednání 
se dostavil Ing. Aleš Martinec. Na základě předlohy Rozpočtové opatření č. 18 dojde k zapojení 
dotací do rozpočtu roku 2011 (jedná se o dotace, které obdrželo statutární město v závěru roku 
2011). Následoval blok rozpočtových opatření, která řeší zejména zapojení zdrojů nevyčerpaných 
v rozpočtu statutárního města Přerova roku 2011 do rozpočtu roku 2012. Výdaje, které jsou 
podloženy smlouvou či objednávkou z roku 2011, jsou zařazeny do převodů finančních prostředků. 
Výchozím údajem k těmto předlohám byl zůstatek finančních prostředků na běžných účtech 
statutárního města Přerova k datu 31.12.2011, který dosahoval výše cca 154 mil. Kč, a to včetně 
načerpaného a neproinvestovaného úvěru ve výši 2,5 mil. Kč. Z uvedené částky je třeba odečíst 
účelové zdroje a částku finančního vypořádání se státním rozpočtem v celkovém objemu cca 15 
mil. Kč. Významná část výše uvedených finančních prostředků je navrhována, v předlohách 
rozpočtových opatření, prostřednictvím položky rozpočtové skladby 8115 – Změna stavu 
krátkodobých prostředků na bankovních účtech k zapojení do rozpočtu roku 2012, a to v převážné 
míře k financování investičních akcí přecházejících i nových. Zapojení dalších finančních 
prostředků bude, po zpracování finančního vypořádání, které bude součástí závěrečného účtu, 
navrženo k zapojení do rozpočtu roku 2012 v měsíci dubnu. Diskuze se rozvinula k některým 
přecházejícím investičním akcím (aktuální stav akcí). K předloze Úvěr 100 mil. Kč – uzavření 
smlouvy bylo řečeno, že získání dotace na projekt Zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města Přerova je  příležitostí, která se nebude opakovat a měla by tedy být v maximální 
míře využita i přesto, že podíl ve výši dotace bude nutné financovat pomocí úvěru, přijatého 
k tomuto účelu. Podíl města bude vyčleněn přímo v rozpočtu (ve schváleném rozpočtu roku 2012 
jsou zahrnuty 4 mil. Kč). Stále není zcela zřejmý účel a přínos projektu. Předmětný úvěr bude 
splácen nepravidelnými splátkami na úrovni získané dotace, a to bez zbytečného odkladu od jejího 
připsání na běžný účet města. Do okamžiku čerpání bude jediný výdaj spojený se smlouvou 
představovat poplatek za vedení úvěrového účtu, úhrada rezervačního poplatku byla vyloučena 
přímo zadávací dokumentací. Úroky budou hrazeny ze skutečně čerpaných prostředků. Pokud 
nebude projekt realizován, úvěr čerpán nebude. 

Následovala předloha ve věci převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města  - pozemku 
p. č. 5733/8 v k. ú. Přerov. Důvodem jeho výkupu je zajištění majetkoprávního vypořádání 
připravované investiční akce – rozšíření komunikace v ul. Lančíkových a stavba parkoviště. 
Finanční výbor postrádal v předloze uvedení alespoň orientační ceny výkupu. Následně bylo 
konstatováno, že vzhledem k výměře pozemku nebude cena závratná. Posledním materiálem byla 
změna subjektu příjemce přímé podpory pro rok 2012. Na jednání se dostavil Ing. Ivan Machát. 
Finanční výbor byl informován o termínech projednání vyúčtování hospodaření jednotlivých 
odborů magistrátu a organizací za II. pololetí roku 2011 a byly stanoveny termíny dalších jednání 
finančního výboru, a to vždy v úterý od 16,00 hod: 

• 13. března 2012, 

• 10. dubna 2012, 

• 15. května 2012, 

• 12. června 2012. 

 



 

Další jednání finančního výboru se uskuteční dne 13. března 2012. Na jednání bude pozván 
náměstek primátora Michal Zácha DiS. 

 

 

 

V Přerově dne 01.02.2012 

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová 

 

 
………………………………. 

Ing. Anna Pospíšilová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: prezenční listina 


