
Zápis č. 20

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova

ze dne 04.12.2012

Přítomni: Omluveni:

Ing. Otakar Smejkal Ing. Ivan Machát

Ing. Aleš Martinec Elena Skoupilová

Ladislav Mlčák 

Ing. Anna Pospíšilová Nepřítomni:

Ing. Dan Hos Mgr. Jiří Radil

Ing. Jaroslav Skopal

Hosté:

Oldřiška Sedláčková

Program:

1. Zahájení

2. Finanční záležitosti

3. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2013

4. Grantový program na rok 2013 - vyhlášení

5. Různé



Zápis:

Jednání finančního výboru zahájila Ing. Anna Pospíšilová konstatováním, že jednání bylo řádně       
a včas svoláno. Na jednání bylo přítomno celkem 6 členů, finanční výbor byl usnášeníschopný.

Prvním bodem jednání byly předlohy předkládané v rámci „Finančních záležitostí“, kdy převážná 
část předloh byla projednána bez větší diskuze s minimem doplňujících informací. K Obecně 
závazné vyhlášce č. .../12, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byl ze strany členů finančního výboru 
vysloven názor, že výjimka pro děti do jednoho roku není optimální. Výchozí částkou pro stanovení 
výše poplatku na rok 2013 jsou náklady roku 2011, pro 2014 je možné očekávat další zvýšení. 
Součástí nákladů zahrnutých do poplatku jsou i náklady vynaložené na sběr odpadu z odpadkových 
košů a jejich pořízení. Bylo konstatováno, že některé jsou ve velmi špatném stavu. K návrhu na 
poskytnutí dotací bylo řečeno, že úspěchy českých tenistů by měly přinést zvýšený zájem 
komerčních sponzorů na spolufinancování vyhlášení těch nejlepších. Loutkové divadlo se trvale těší 
velké návštěvnosti a zájmu dětí a byla by velká škoda, kdyby svou činnost nemohlo z důvodu 
nedostatečného technického vybavení vykonávat. Nezanedbatelná je také propagace města v oblasti 
kultury, např. formou celostátní přehlídky „Loutkářské letnice“.

Následovalo projednání Návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2013. Vedoucí odboru 
ekonomiky, paní Oldřiška Sedláčková, informovala členy finančního výboru, že na jednání 
Zastupitelstva města Přerova bude primátorem města předložen návrh na úpravu předloženého 
materiálu. Statutární město Přerov má možnost požádat o dotaci na realizaci akce Cyklostezka 
Želatovská. V žádosti je ovšem třeba, mimo jiné, garantovat potřebný objem zdrojů (10 mil. Kč). 
Z tohoto důvodu budou v návrhu rozpočtu města na rok 2013 finanční prostředky uvedené 
v investičních akcích ve výši 5 mil. Kč jako „nerozdělené“ převedeny na výše uvedenou akci a dále 
bude navýšena příjmová část rozpočtu na položce Odvod z výherních hracích přístrojů taktéž            
o 5 mil. Kč (převážná část výnosu z loterií a VHP za IV. čtvrtletí roku 2012 bude na účet města 
převedena až v roce 2013). V návrhu pak budou upravena veškerá data, jichž se tato změna dotkne 
tak, aby ve schváleném rozpočtu na rok 2013 byla tato úprava obsažena. Dále byly zodpovězeny 
dotazy týkající se konkrétních položek rozpočtu – dotace na kulturu IMIT s. r. o., projektové 
dokumentace apod.). V souvislosti s poskytnutím dotace firmě Regionální letiště Přerov, a. s., která 
je součástí předlohy, bylo zmíněno, že ministr obrany rozhodl o zrušení letiště Přerov k datu 
01.01.2014.

Dalším bodem programu byla předloha Grantový program na rok 2013 – vyhlášení, který byl 
doporučen ke schválení bez připomínek.

Následoval blok předloh, k nimž bylo odborem ekonomiky zpracováno stanovisko, popř.                  
i rozpočtové opatření. Nejrozsáhlejší diskuze se rozvinula u předlohy Městská knihovna v Přerově. 
Dle názoru členů finančního výboru je výše nájmu k danému účelu nehorázně vysoká. Mimoto 
nastává trend detašovaných pracovišť, aby knihovna byla co nejblíže čtenářům. Nájem také neřeší 
problém opuštěných či málo využívaných budov v majetku města. Zásadním problémem je, že 
město nemá koncepci využití budov, základem je vytvořit plán a ten dodržovat. Jedná se o materiál, 
který je nepřiměřený potřebám knihovnictví města. Majitel budovy, která je nabízena městu             
k využití  na knihovnu, nevlastní okolní pozemky, tzn. nemá možnost vybudovat parkovací místa      
a bez nich je objekt komerčně nevyužitelný. Knihovna by šla cenou nájmu nad úroveň luxusních 
kancelářských prostor. Bonitnímu klientovi by měla být výše nájmu nabídnuta pod úrovní tržního 
nájemného – pronajímatel má garantovaný příjem po dobu platnosti smlouvy (15 let), nebude mít 
výpadky, což je pro něj velmi výhodné. Uvedená výše nájmu je pro Přerov neadekvátní, takovou 
nikdo nenabídne, protože by nezískal klienta a při těchto výměrách je zcela nepřijatelná. 
V materiálu není uvedeno kolik vlastních prostor za takový nájem pronajímá město. Také nelze 
přijmout argument, že majitel pro potřeby knihovny objekt opraví, firma bude muset investovat za
každých okolností (jedná se o starší stavbu, která neodpovídá dnešním např. energetickým 
požadavkům). Dále bylo řečeno, že z cenového hlediska nelze posuzovat studii architektů. Cena při 



realizaci může být zcela jiná (nižší). Základem pro posouzení výše nájmu by mělo být srovnání, za 
kolik město pronajímá své objekty, zejména ty v nejbližším okolí a zda nabízená výše nájmu je 
s nimi v relaci, protože účel veřejného zájmu je obdobný. Přiložený znalecký posudek působí 
dojmem, že byl zpracován účelově tak, aby nájem vyšel jako nejvhodnější varianta. V průběhu 15 
let město uhradí desítky milionů korun a po uplynutí této doby problém opět nastane. Město pak
buď vybuduje vlastní knihovnu nebo bude platit nájem ještě vyšší. Výše nájmu by snad mohla být 
přijatelnější, pokud by smlouva obsahovala ustanovení, že po ukončení nájemního vztahu objekt 
přejde do majetku města za cenu 1,00 Kč. Finanční výbor řešení umístění formou nájmu 
nezavrhuje, ale musí to být za podmínek výhodných pro město, ne pro majitele komerčně 
nevhodného objektu. Vzhledem k nejistému budoucímu vývoji v oblasti knihovnictví by se jako 
vhodnější řešení jevil pronájem v ceně cca 2 mil. Kč/rok na dobu 5 let než nynější uspěchané řešení. 
Rada města Přerova schválila záměr zpracování ratingu za rok 2012, dle názoru finančního výboru 
by bylo vhodnější strategické rozhodnutí ohledně knihovny učinit až na základě jeho výsledků. 
Problematika knihovny není akutní, řeší se již řadu let. Dalším projednávaným materiálem, který 
byl diskutován, byla předloha Základní škola Přerov, U tenisu 4 – zaměření školy – navýšení 
pracovníků školy v počtu 3 osob pro cca 20 žáků považuje finanční výbor za nepřiměřené                 
a domnívá se, že co škola potřebuje, je kurz pro učitele tělocviku. Nejvhodnějším řešením by bylo 
vyměnit stávajícího pedagoga za takového, který splňuje uvedené požadavky. U předlohy Koncepce 
v oblasti školství pro léta 2013 – 2017 ve vztahu k mateřským a základním školám zřizovaným 
statutárním městem bylo v návaznosti na projednávanou problematiku umístění městské knihovny 
řečeno, že sloučením škol se uvolní další objekt v majetku města, jehož  další využití, popř., prodej  
budou obtížně řešitelné a otevírá se tak další možnost pro umístění knihovny. Zachování stávajících 
nadstandardů v případě ZŠ B. Němcové je asi nevyhnutelné. Možností jak využít rozsáhlé prostory, 
které jsou pro školu nadbytečné, protože získání nájemce lze považovat za problematické, by bylo 
umístění části městské policie (prevence kriminality) v těchto prostorách. 

Příští jednání finančního výboru se uskuteční dne 29. ledna 2013.

V Přerově dne 05.12.2012

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová

……………………………….
Ing. Anna Pospíšilová

Příloha: prezenční listina



Usnesení č. 20

jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova

ze dne 04.12.2012

FINANČNÍ VÝBOR 

UFV/20/1/2012     Schválení programu jednání

s c h v á l i l

program jednání.

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0

UFV/20/2A/2012    Rozpočtové opatření č. 17                                

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Rozpočtové opatření č. 17.                                 .

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0

UFV/20/2B/2012   Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s.  

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo        
Přerov a. s.  

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0

UFV/20/2C/2012    Kontokorentní úvěr  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Kontokorentní úvěr.

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0

UFV/20/2D/2012    Podmínky výběrového řízení pro rok 2013

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Podmínky výběrového řízení pro rok 2013.

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0



UFV/20/2E/2012      Obecně závazná vyhláška č.../2012, o místním poplatku za provoz systému    
 shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
 komunálních odpadů  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Obecně závazná vyhláška č.../2012, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů. 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/1

UFV/20/2F/2012      Obecně závazná vyhláška č.../12, kterou se mění Obecně závazná vyhláška 
 č. 7/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění 
 Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Obecně závazná vyhláška č.../12, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění Obecně závazné 
vyhlášky č. 4/2011. 

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0

UFV/20/2G/2012     Návrh na poskytnutí dotace TK Precheza Přerov, o. s., Tělocvičná jednota 
Sokol Přerov, Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.

p r o j e d n a l

předlohu Návrh na poskytnutí dotace TK Precheza Přerov, o. s., Tělocvičná jednota Sokol Přerov, 
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v bodě 1.

Výsledek hlasování: Pro/0, Proti/3, Zdržel se/3

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Návrh na poskytnutí dotace TK Precheza Přerov, o. s., Tělocvičná 
jednota Sokol Přerov, Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v bodech 2. a 3.

Výsledek hlasování k bodu 2.: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0
Výsledek hlasování k bodu 3.: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0

UFV/20/3/2012      Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2013  

p r o j e d n a l

předlohu Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2013. 

Výsledek hlasování: Pro/4, Proti/0, Zdržel se/2

UFV/20/4/2012      Grantový program na rok 2013 - vyhlášení  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Grantový program na rok 2013 – vyhlášení.  

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0



UFV/20/5A/2012    Uzavření dodatku č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní 
a informační služby města Přerova  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Uzavření dodatku č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace  
Kulturní a informační služby města Přerova. 

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0

UFV/20/5B/2012      Městská knihovna v Přerově  

n e d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Městská knihovna v Přerově. 

Výsledek hlasování: Pro/0, Proti/5, Zdržel se/1

UFV/20/5C/2012      Základní škola Přerov, U tenisu 4 – zaměření školy  

p r o j e d n a l

předlohu Základní škola Přerov, U tenisu 4 – zaměření školy  v bodě 1. 

Výsledek hlasování: Pro/3, Proti/0, Zdržel se/3

n e d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Základní škola Přerov, U tenisu 4 – zaměření školy  v bodě 2.

Výsledek hlasování: Pro/0, Proti/5, Zdržel se/1

UFV/20/5D/2012     Koncepce školního stravování pro léta 2013 – 2017 pro zařízení školního 
 stravování zřizovaná statutárním městem  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Koncepce školního stravování pro léta 2013 – 2017 pro zařízení 
školního stravování zřizovaná statutárním městem. 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/1

UFV/20/5E/2012     Koncepce v oblasti školství pro léta 2013 – 2017 ve vztahu k mateřským        
  a základním školám zřizovaným statutárním městem  

p r o j e d n a l

předlohu Koncepce v oblasti školství pro léta 2013 – 2017 ve vztahu k mateřským        
 a základním školám zřizovaným statutárním městem. 

Výsledek hlasování: Pro/4, Proti/0, Zdržel se/2

V Přerově dne 05.12.2012

...……………………..….
Ing. Anna Pospíšilová




