
Zápis č. 18

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova

ze dne 30.10.2012

Přítomni: Omluveni:

Ing. Otakar Smejkal Ing. Ivan Machát

Ing. Aleš Martinec

Ladislav Mlčák 

Ing. Anna Pospíšilová Nepřítomni:

Ing. Dan Hos

Ing. Jaroslav Skopal

Mgr. Jiří Radil

Elena Skoupilová

Hosté:

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.

Prvním bodem jednání byla předloha předkládaná v rámci „Finančních záležitostí“, a to Rozpočtové 
opatření č. 15. Na jednání se dostavil Ing. Jaroslav Skopal. Diskutována byla částka vyčleněná na 
posílení rozpočtu v oblasti kaucí, kdy zůstatek účtu, který byl po zrušení příspěvkové organizace  
Domovní správa města Přerova převeden na město, nepokryl veškeré závazky, které měly být 
podloženy finančními zdroji. Město musí tyto závazky dofinancovat. Vzhledem k jejich výši jsou 
tyto záležitosti řešeny postupně.  

Následoval blok předloh, k nimž bylo odborem ekonomiky zpracováno stanovisko, popř.                  
i rozpočtové opatření. U předlohy Příspěvek na opravu ohradní zdi byla v důvodové zprávě 
postrádána informace, kdo je majitelem protější zdi průchodu a zabezpečil její opravu (následně 
bylo zjištěno, že se také jedná o soukromý subjekt). Údržba nemovitosti je povinností vlastníka. Je 
na rozhodnutí města, pokud má zájem o zprůchodnění, zda se rozhodne opravu finančně podpořit. 
Problematika rozpočtu akce – zda je odpovídající (plocha opravy apod.). Poskytnutí dotace subjektu 
Hospic na Svatém Kopečku bylo jednomyslně doporučeno. Poněkud problematičtější se jeví 
poskytnutí dotace lékárnám, její navýšení nebylo finančním výborem doporučeno. Zachování 
provozu o nedělích a svátcích je považováno za potřebné, ovšem stále se jedná o podnikatelskou 
činnost a nelze vyloučit, že po určité době by se danou službu rozhodla poskytovat některé lékárna
i bez finanční podpory města. Pokud by byla v některém ze zdejších supermarketů otevřena lékárna 
s dobou provozu odpovídající jeho otevírací době, měla by být podpora lékáren ze strany města 
ukončena. Dočasný peněžní fond s názvem „Vánoční sbírka ....“ je zřizován v posledních letech 
pravidelně. Příjemcem výtěžku sbírky byly v převážné většině organizace ze sociální oblasti.

Příští jednání finančního výboru se uskuteční dne 20. listopadu 2012.

V Přerově dne 31.10.2012

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová

……………………………….
Ing. Anna Pospíšilová

Příloha: prezenční listina




