
Zápis č. 21

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova

ze dne 29.01.2013

Přítomni: Omluveni:

Ing. Otakar Smejkal Ing. Dan Hos

Ing. Aleš Martinec Mgr. Jiří Radil

Ladislav Mlčák 

Ing. Anna Pospíšilová Nepřítomni:

Elena Skoupilová 

Ing. Jaroslav Skopal

Ing. Ivan Machát

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 5 členů, finanční výbor byl usnášeníschopný.

Prvním bodem jednání byly předlohy předkládané v rámci „Finančních záležitostí“. Na jednání se 
dostavili Ing. Aleš Martinec a pan Ladislav Mlčák. Veškeré tyto předlohy představují rozpočtová 
opatření, na jejichž základě především budou do rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2013 
převedeny nevyčerpané, smlouvami, objednávkami či výběrovými řízeními podložené, finanční 
prostředky z rozpočtu roku 2012 nebo zapojeny zdroje veřejné sbírky pořádané pod vánočním 
stromem. Převážná část těchto předloh byla projednána bez větší diskuze s minimem doplňujících 
informací. Ve věci záměru přijetí půjčky od společnosti Teplo Přerov a. s. na financování akce ZŠ 
Svisle – energetická opatření – zateplení byla doplněna informace daňové poradkyně města ve věci 
jejího úročení. Pokud by poskytla dceřinná společnost své 100 % mateřské společnosti půjčku, 
musel by být smluvní vztah zatížen obvyklým úrokem, popřípadě připočitatelnou položkou 
k základu daně z příjmů společnosti. Tato záležitost se nadále projednává.     

Následoval blok předloh, k nimž bylo odborem ekonomiky zpracováno stanovisko, popř.                  
i rozpočtové opatření. Z dalšího jednání se omluvila paní Elena Skoupilová. U rozpočtového rámce 
ke smlouvě o vytvoření zvukově – obrazového záznamu bylo konstatováno, že částka zůstává 
zachována na stávající úrovni a vynaložené finanční prostředky na výrobu a vysílání 
zpravodajských bloků lze chápat jako propagaci činnosti města pro občany. Návrh na sloučení 
školských zařízení byl jednomyslně podpořen, i když úspory směřují zejména ke státnímu rozpočtu.
U zařízení školního stravování pak byla vyslovena obava, zda nemůže dojít k problémům s řízením 
tak velké organizace. Financování nákladů učitele tělesné výchovy, správce a uklízeče haly v ZŠ      
U tenisu se jeví z hlediska finančního výboru jako značně problematické. I řada ostatních 
základních škol v Přerově je zaměřena na nějaký druh sportu (hokej, plavání, fotbal), přičemž 
nepožadují po městě financování nákladů pracovních pozic s tímto spojených. Byl vysloven námět, 
zda by nebylo možné sloučit pracovní pozice správce a uklízeče. K poskytnutí dotací soukromé        
a speciální mateřské školy včetně poskytování stravování za stejných podmínek jako dětem 
mateřských škol zřízených statutárním městem nebylo výraznějších připomínek. U předlohy 
Dobrovolnictví v nemocnici Přerov – mimořádná účelová dotace se finanční výbor pozastavil nad 
skutečností, že organizace, která dle veřejně dostupných informací dosahuje vysokého zisku, žádá 
poskytnutí dotace v takové částce a nezafinancuje uvedený projekt v plné výši.

Na závěr jednání byl vznesen dotaz vztahující se k ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 6/12,       
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání               
a odstraňování komunálních odpadů (dále jen vyhláška). Dle článku 2 odst. 1, písm. a) vyhlášky je 
poplatníkem, mimo jiné, fyzická osoba, která má na území města trvalý pobyt, dle písm. b) téhož 
odst. pak také fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající 
poplatku za jednu fyzickou osobu. Dotaz zněl, zda existuje možnost prominutí poplatku za prázdný 
byt a zda má město možnost zkontrolovat, kolik je prázdných bytů a zjistit, že je poplatek za tyto 
řádně hrazen. Od 01.01.2011 nemá již správce poplatku možnost poplatek nebo příslušenství 
z důvodu odstranění tvrdosti zcela nebo částečně prominout. Tato pravomoc mu byla v souvislosti 
s přijetím daňového řádu odňata. Na výše uvedenou záležitost se však dle vyhlášky vztahuje úleva   
a sazba poplatku činí 325 Kč. Dle článku 3 vyhlášky je poplatník povinen splnit svoji ohlašovací 
povinnost a tyto skutečnosti správci poplatku nahlásit. V opačném případě bude k tomu vyzván 
správcem poplatku na základě zjištěných skutečností např. od finančního úřadu.

   



Příští jednání finančního výboru se uskuteční dne:

 26. února 2013,

 09. dubna 2013.

V Přerově dne 30.01.2013

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová

……………………………….
Ing. Ivan Machát

Příloha: prezenční listina



Usnesení č. 21

jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova

ze dne 29.01.2013

FINANČNÍ VÝBOR 

UFV/21/1/2013     Schválení programu jednání

s c h v á l i l

program jednání.

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

UFV/21/2A/2013    Rozpočtové opatření č. 18                                

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Rozpočtové opatření č. 18.                                 .

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

UFV/21/2B/2013 Rozpočtové opatření – převody finančních prostředků  

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Rozpočtové opatření – převody finančních prostředků.  

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/1

UFV/21/2C/2013    Rozpočtové opatření č. 2  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Rozpočtové opatření č. 2.

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

UFV/21/2D/2013     Rozpočtové opatření – investiční akce

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Rozpočtové opatření – investiční akce ve všech uvedených bodech.

Výsledek hlasování k bodu 1.: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/1

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

Výsledek hlasování k bodu 3.: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0



Výsledek hlasování k bodu 4.: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0

Výsledek hlasování k bodu 5.: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/2

UFV/21/3A/2013     Návrh na schválení rozpočtového rámce     

d o p o r uč i l 

schválit usnesení předlohy Návrh na schválení rozpočtového rámce. 

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

UFV/21/3B/2013      Záměry na poskytnutí dotací

p r o j e d n a l

předlohu Záměry na poskytnutí dotací.

Výsledek hlasování: Pro/3, Proti/1, Zdržel se/2

UFV/21/3C/2013     Sloučení základních škol a mateřských škol v Přerově - Předmostí

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Sloučení základních škol a mateřských škol v Přerově – Předmostí, a to 
ve všech bodech.

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

UFV/21/3D/2013   Sloučení zařízení školního stravování zřizovaných statutárním městem  
 Přerovem  

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Sloučení zařízení školního stravování zřizovaných statutárním městem 
Přerovem, a to ve všech bodech.  

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

UFV/21/3E/2013      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.  

Výsledek hlasování: Pro/1 Proti/3, Zdržel se/2

UFV/21/3F/2013     Soukromá mateřská škola – poskytnutí účelové dotace, podmínky školního 
stravování  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Soukromá mateřská škola – poskytnutí účelové dotace, podmínky 
školního stravování v obou bodech. 

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



UFV/21/3G/2013      Speciální mateřská škola – poskytnutí účelové dotace, podmínky školního 
  stravování  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Speciální mateřská škola – poskytnutí účelové dotace, podmínky 
školního stravování v obou bodech. 

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

UFV/21/3H/2013      Dobrovolnictví v nemocnici Přerov – mimořádná účelová dotace  

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Dobrovolnictví v nemocnici Přerov – mimořádná účelová dotace v obou 
bodech.  

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

UFV/21/3I/2013     Záměr na poskytnutí dotace na koupi upraveného automobilu  

p r o j e d n a l

předlohu Záměr na poskytnutí dotace na koupi upraveného automobilu. 

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

UFV/21/3J/2013  Rozdělení finančních prostředků ze sociálního fondu na půjčky 
  zaměstnancům   

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Rozdělení finančních prostředků ze sociálního fondu na půjčky 
zaměstnancům. 

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

V Přerově dne 30.01.2013

...……………………..….
Ing. Ivan Machát


