
 

Zápis č. 13 

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 13.03.2012 

 

Přítomni: Omluveni: 

Ing. Otakar Smejkal  

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. Ivan Machát PhDr. Marta Vanišová 

  

  

  

  

Program: 

1. Zahájení 

2. Majetkové záležitosti – pronájem - kino Hvězda, Městský dům 

3. Vyúčtování hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova 

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 byl pronájem nemovitostí – objektů kina Hvězda a Městského domu.  
Aktuální informace k těmto záležitostem poskytl náměstek primátora Michal Zácha, DiS. Podnětem 
k požadavku členů finančního výboru na informace ke kinu Hvězda byly stížnosti podnájemců na 
výši nájmu požadovaného nájemcem kina, tj. paní Alenou Šiškovou. Uzavřená nájemní smlouva 
umožňuje nájemci přenechat nepotřebné části nebytových prostor do podnájmu třetím osobám         
a zároveň mimo jiné také předložit pronajímateli přehled skutečných příjmů z podnájmů. Tuto 
povinnost i veškeré další stanovené smlouvou nájemce plní a není tedy důvod k vypovězení 
smlouvy. Záležitost bude řešena v politických klubech, protože k radikálnímu postupu je nutný 
mandát. Dle názoru členů finančního výboru by bylo vhodné zvážit, zda by ve smlouvách neměl být 
stanoven  finanční limit podnájmů, protože tento problém se netýká pouze výše uvedené nájemní 
smlouvy. Podnájemní smlouvy byly uzavřeny v prostředí volného trhu a bylo jen na rozhodnutí 
podnájemců, zda na dané podmínky přistoupí a jak si smluvně ošetří, aby jejich podnikatelský 
záměr byl realizovatelný (návratnost investic) a nebyl ohrožen smluvními ujednáními. Město nemá 
možnost získat informace z účetnictví kina a bez těchto podrobných znalostí nelze posoudit, zda 
zvyšování podnájmů má přinést vyšší zisk pro nájemce nebo je snahou o záchranu provozu kina. Ve 
věci pronájmu Městského domu stále probíhají jednání. Je objednán znalecký posudek, dle kterého 
bude stanovena výše nájmu. Stávající nájemce má nadále zájem o pronájem restaurace a kavárny,  
ale nelze vyloučit, že výše nájmu dle znaleckého posudku nebude pro něj akceptovatelná                  
a nepřistoupí tedy na ukončení stávající smlouvy. Pokud by došlo ke změně, tak od data 
01.07.2012.  

Informaci k hospodaření a činnosti příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova  (dále jen 
SSMP) podala její ředitelka PhDr. Marta Vanišová, která seznámila členy finančního výboru 
s činností jednotlivých středisek organizace. SSMP poskytují širokou škálu sociálních služeb, a to 
od jeslí až po domov pro seniory. Celkové náklady dosáhly v roce 2011 výše cca 73 mil. Kč, 
přičemž příspěvek statutárního města Přerova na provoz dosáhl výše 27,3 mil. Kč a 5,2 mil. Kč na 
odpisy. Dotace na sociální služby ze státního rozpočtu činila 13,5 mil. Kč. SSMP mají 155 
zaměstnanců. Nejvíce klientů má pečovatelská služba. V domově pro seniory se podařilo zvýšit 
kapacitu na 82 klientů, přičemž převážnou část tvoří klienti trvale upoutaní na lůžko. V současné 
době řeší problémy se stravováním – strava je dovážena firmou z Olomouce a klienti si stěžují, že 
není chutná. Probíhá vyhodnocení stravy a na základě výsledků šetření je možné i ukončení 
smlouvy. Byla diskutována  možnost, zda by stravu nemohlo dodávat zařízení, které zabezpečuje 
stravu pro pečovatelskou službu. Kapacita střediska Denní pobyt je 30 klientů, část z nich tvoří        
i občané, kteří nemají bydliště v Přerově a jeho místních částech. V závěru paní ředitelka zmínila 
určité problémy u domů s pečovatelskou službou (dále jen DPS), kdy občané, kteří mají zájem         
o umístění do DPS avizují řadu služeb, které budou čerpat v rámci pečovatelské služby, ale 
následná skutečnost po zabydlení je zcela jiná. Nájemné v DPS činí 18,00 Kč/m2. Hovořeno bylo 
také o možnostech zvýšení příjmů (změna úhrad v jeslích, doplatek rodiny v domově pro seniory).  

Na závěr informoval Ing. Jaroslav Skopal členy finančního výboru o skutečnosti, že TJ Sokol 
Přerov obdržela dopis od provozovatele výherních hracích přístrojů, loterií apod., že v důsledku 
novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, je již nadále nebudou 
sponzorovat a aby se TJ obrátila na statutární město Přerov se žádostí o poskytnutí finančních 
prostředků ze zdrojů, které obdrží na základě výše uvedeného zákona. Na webových stránkách 
Ministerstva financí ČR byl zveřejněn odhad výše příjmů, které by měla novela zákona č. 202/1990 
Sb., přinést do rozpočtů jednotlivých měst a obcí. Jedná se o jedinou informaci, kterou má 
v současné době město k dispozici. Realita plnění těchto příjmů je velkou otázkou, a to i z důvodu, 
že v médiích se objevila informace, že provozovatelé, kteří musí od nového roku platit za každý 
povolený přístroj 55,00 Kč denně žádají o zrušení povolení málo využívaných přístrojů (dle této 



zprávy MF zrušilo za 4 měsíce 18 tisíc hracích automatů). Předpokládá se, že přesnější odhad bude 
možné odvodit od první čtvrtletní zálohové platby, která by měla být na účet města poukázána 
v dubnu. V rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2012 je nyní obsažen příjem vyplývající 
z výše uvedeného zákona ve výši 6 mil. Kč. 

 

Další jednání finančního výboru se uskuteční dne 10. dubna 2012.  

 

 

 

V Přerově dne 14.03.2012 

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová 

 

 
………………………………. 

Ing. Ivan Machát 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: prezenční listina 


