
Usnesení č. 17

jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova

ze dne 04.09.2012

FINANČNÍ VÝBOR 

UFV/17/1/2012     Schválení programu jednání

s c h v á l i l

program jednání.

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UFV/17/2A/2012 Informace o hospodaření společností – Přerovská rozvojová, s. r. o.,           
                                 a Regionální letiště Přerov a. s.                                

d o p o r u č i l

vzít na vědomí usnesení předlohy Informace o hospodaření společností – Přerovská rozvojová,          
s. r. o., a Regionální letiště Přerov a. s.                                 .

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/1

UFV/17/2B/2012 Akcie společnosti Dalkia Česká republika, a. s.  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Akcie společnosti Dalkia Česká republika, a. s.  

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UFV/17/2C/2012     Rozdělení finančních prostředků FMB – II. výběrové řízení  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Rozdělení finančních prostředků FMB – II. výběrové řízení.

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UFV/17/2D/2012    Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s.

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov    
a. s.

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/1



UFV/17/2E/2012      Rozpočtové opatření č. 11

d o p o r u č i l 

schválit usnesení předlohy Rozpočtové opatření č. 11.

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UFV/17/2F/2012     ZŠ U tenisu – energetická opatření - zateplení

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy ZŠ U tenisu – energetická opatření – zateplení.

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UFV/17/2G/2012   Mimořádné podpory a další výdaje ze zdrojů z loterií         

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Mimořádné podpory a další výdaje ze zdrojů z loterií.         

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/1

UFV/17/2H/2012      Pravidla financování místních částí

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Pravidla financování místních částí.

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/1, Zdržel se/3

UFV/17/2I/2012   Obecně závazná vyhláška č. .../2012, o stanovení koeficientů pro výpočet   
daně z nemovitostí dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.    

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Obecně závazná vyhláška č. .../2012, o stanovení koeficientů pro 
výpočet daně z nemovitostí.

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UFV/17/3A/2012  Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –
pozemků p. č. 6784/5, p. č. 6784/8, p. č. 6800/2, vše v k. ú. Přerov

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova 
– pozemků p. č. 6784/5, p. č. 6784/8, p. č. 6800/2, vše v k. ú. Přerov.

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/1

UFV/17/3B/2012  Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –
pozemku p. č. 1018/1 v k. ú. Přerov

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p. č. 1018/1 v k. ú. Přerov.

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0



UFV/17/3C/2012    Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerova –  
pozemku p. č. 51/5 v k. ú. Kozlovice u Přerova

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerova 
–  pozemku p. č. 51/5 v k. ú. Kozlovice u Přerova.

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UFV/17/3D/2012    Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –
pozemku p. č. 6868/2, ost. plocha v k. ú. Přerov

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p. č. 6868/2, ost. plocha v k. ú. Přerov.

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/2

UFV/17/3E/2012   Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města pozemků 
pro stavbu cyklostezky na ul. Želátovská

n e d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
pozemků pro stavbu cyklostezky na ul. Želátovská.

Výsledek hlasování: Pro/0, Proti/8, Zdržel se/1

UFV/17/3F/2012   Smlouva o poskytnutí provozního a investičního příspěvku statutárním 
  městem Přerov společnosti Regionální letiště Přerov a. s. pro rok 2012

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Smlouva o poskytnutí provozního a investičního příspěvku statutárním  
městem Přerov společnosti Regionální letiště Přerov a. s. pro rok 2012.

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/1, Zdržel se/1

V Přerově dne 05.09.2012

...……………………..….
Ing. Ivan Machát



Zápis č. 17

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova

ze dne 04.09.2012

Přítomni: Omluveni:

Ing. Otakar Smejkal

Ing. Aleš Martinec

Ladislav Mlčák 

Ing. Anna Pospíšilová Nepřítomni:

Ing. Ivan Machát

Ing. Dan Hos

Ing. Jaroslav Skopal

Mgr. Jiří Radil

Elena Skoupilová Hosté:

Program:

1. Zahájení

2. Finanční záležitosti

3. Různé

Zápis:



Jednání finančního výboru zahájil 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 byly předlohy předkládané v rámci „Finančních záležitostí“. V případě 
Informace o hospodaření společností Přerovská rozvojová, s. r. o., a Regionální letiště Přerov a. s. 
se diskuze vztahovala zejména k budoucnosti letiště, postoji armády k jeho zachování, kým bude 
využívána jeho kapacita (v současné době nejvíce příletů letecká škola), jedná se o vynakládání 
nemalých zdrojů města bez jistého výsledku. Zmíněn byl také růst nákladů společnosti, a to včetně 
mzdových. U předlohy Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s.,
byla žádána doplňující informace a to, jakým způsobem je navyšováno nájemné, zda jsou stejná 
pravidla jako u poskytované dotace. Dle sdělení odboru správy majetku a komunálních služeb bylo 
od doby uzavření smlouvy v roce 2008 nájemné navýšeno pouze o platnou sazbu DPH. Také se 
hovořilo o tom, zda bude na předmětných sportovních zařízeních co vylepšovat po celou dobu 
trvání smlouvy. U Mimořádných podpor a dalších výdajů ze zdrojů z loterií byla pozitivně
hodnocena skutečnost, že tyto budou poskytnuty na podporu sportu, kultury a neziskových 
organizací. Finanční výbor se pouze pozastavil nad některými subjekty a dotazoval se na jejich 
činnost. Podrobné informace mají odbory, které připravovaly příslušné části návrhu na usnesení.
Další projednávanou předlohou byla Pravidla financování místních částí (dále jen pravidla). 
Pravidla byla zpracována na základě úkolu, který byl stanoven poradou vedení odboru ekonomiky    
a odboru správy majetku a komunálních služeb. Při jejich zpracování se vycházelo ze stanoveného 
zadání s využitím informací získaných z jiných měst k této problematice. Z tabulky za rok 2011, 
která je přílohou předlohy vyplývá, že příjmová a výdajová část jsou téměř v rovnováze (výdaje 
jsou 0,7 mil. Kč vyšší). Na základě podnětu ze schůze Rady města Přerova byl odborem koncepce 
a strategického rozvoje zpracován přehled vynaložených finančních prostředků na investice              
a opravy za období let 2007-2011. Odbor ekonomiky pak doplnil o výpočet průměru výdajů na        
1 obyvatele a rok. Z přehledu vyplývá, že nejvyšší výdaje na investice na jednoho obyvatele a rok
za výše uvedené období vykazuje místní část Čekyně s částkou 13 347 Kč, následována Újezdcem 
s částkou 11 295 Kč a Henčlovem s částkou 7 787 Kč, naopak nejnižší částka je vykazována            
u Vinar, a to 388 Kč. U Přerova – města činily výdaje na investice/1 obyvatel/1 rok částku 6 214 
Kč, ovšem pokud zohledníme investice určené nejen pro občany „města“, jako je např. domov 
důchodců, autobusové nádraží, Tyršův most apod., činí tato částka 2 833 Kč. Obdobně je tomu       
u výdajů na opravy, kdy nejvyšší částka ve výši 1 795 Kč/1 obyvatel/1 rok je vykazována u Penčic. 
Dle názoru finančního výboru místní části mohou mít pouze omezené kompetence k rozhodování    
o vynakládání prostředků a nezbytné je řízení z centra. Mohlo by dojít k situaci, že obdobné 
požadavky by mohla nárokovat např. i jednotlivá sídliště nebo několik ulic, které se vzájemně 
dohodnou na svých prioritách, přičemž počet těchto obyvatel by byl pravděpodobně vždy vyšší než 
u většiny místních částí. Ing. Anna Pospíšilová informovala ostatní členy finančního výboru, že 
předkládaná pravidla nebyla se zástupci místních částí projednána, ač jim toto bylo přislíbeno            
a nejsou tedy výsledkem vzájemné dohody. Také byl vysloven názor, že obdobně jako v zahraničí, 
by bylo vhodné, aby byl zákonem stanoven minimální počet občanů obce, protože správa malých 
obcí je velmi nákladná. Poslední předlohou tohoto bloku byla Obecně závazná vyhláška č. .../12,     
o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí. Vzhledem k tomu, že místní části mají 
vyšší požadavky na oblast výdajů, měl by být koeficient shodný pro celé území statutárního města.

Následoval blok předloh, k nimž bylo odborem ekonomiky zpracováno stanovisko. Převážně se 
jednalo o výkupy pozemků. Rozsáhlá diskuze se rozvinula k předloze Úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města pozemků pro stavbu cyklostezky na ul. Želátovská. Akceptace 
ceny pozemku, která více než dvojnásobně převyšuje cenu stanovenou znaleckým posudkem, 
požadované paní Š. může znamenat precedens, který v budoucnu přinese nemalé problémy. 
Návrhem usnesení dává město na vědomí, že pokud prodávající ve svém požadavku vytrvá, 
nakonec ustoupí. V důvodové zprávě také není uvedeno, zda se jedná o poslední chybějící pozemek 
a jak jsou koncipovány smlouvy o budoucí smlouvě kupní, zda pro ostatní budoucí prodávající 
nebude výhodné uhradit např. smluvní pokutu a požadovat cenu shodnou s paní Š. Finanční výbor 
nedoporučuje výkup pozemku za uvedenou cenu, a to i za předpokladu, že by stavba nebyla 
realizována, protože v případě cyklostezek se obtížně prokazuje veřejný zájem a také došlo 



k omezení dotací poskytovaných na budování cyklostezek. Finanční výbor doporučuje s paní
Š.nadále jednat a případně nabídnout směnu za jiný pozemek ve vlastnictví města.

Na závěr byl finanční výbor informován o termínu projednávání návrhu rozpočtu na rok 2013, které 
se uskuteční ve dnech 22. – 26.10.2012.

Další jednání finančního výboru se uskuteční ve dnech

 23. října 2012,

 20. listopadu 2012,

 4. prosince 2012.

V Přerově dne 05.09.2012

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová

……………………………….
Ing. Ivan Machát

Příloha: prezenční listina




