
Zápis č. 22

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova

ze dne 26.02.2013

Přítomni: Omluveni:

Ing. Ivan Machát Ing. Otakar Smejkal

Ing. Dan Hos Mgr. Jiří Radil

Ladislav Mlčák Ing. Aleš Martinec

Ing. Anna Pospíšilová Nepřítomni:

Elena Skoupilová 

Ing. Jaroslav Skopal

Hosté:

Program:

1. Zahájení

2. Vyúčtování hospodaření roku 2012 – vybrané odbory

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 bylo vyúčtování hospodaření vybraných odborů Magistrátu města Přerova 
za rok 2012. Jednalo se o:

 odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu,

 odbor sociálních věcí a školství,

 odbor správy majetku a komunálních služeb.

Finančním výborem bylo konstatováno, že poskytnuté informace jsou velmi podrobné. Nejvíce 
následných dotazů se vztahovalo k údajům uvedeným ve vyúčtování odboru správy majetku             
a komunálních služeb. První dotaz směřoval k důvodu překročení plnění u příjmů z poskytování 
služeb a výrobků (těžba dřeva) a kdo jsou jeho odběratelé. V roce 2012 byla provedena plánovaná 
těžba. V srpnu se v porostech objevilo odumírání smrků způsobené přemnožením kůrovců a bylo 
tedy nutné  napadené porosty vytěžit. V důsledku toho došlo ke zvýšení příjmů. Těžba a odprodej 
dříví je smluvně ošetřena na dané roční období. Odběratelem dříví v roce 2012 byla firma Ing. Petr 
Čelustka. Na jednání se dostavila Ing. Anna Pospíšilová. Další dotazy se vztahovaly k problematice 
bytů, kdy bylo poukázáno na růst počtu dlužníků (oproti roku stavu k 31.12.2011 se jedná                
o navýšení o 36 dlužníků, přičemž v porovnání let 2010 a 2011 toto navýšení činilo pouze                
7 dlužníků). Byla diskutována možnost úhrady nájmu a služeb spojených s užíváním bytu přímo 
z příspěvku na bydlení, jak je tomu, dle informací členů finančního výboru, u soukromých 
vlastníků. Dle sdělení oddělení bytové správy je statut zvláštního příjemce uplatňován v případech, 
u nichž byl sjednán v minulosti a o nových případech bude oddělení jednat s Úřadem práce. Další 
připomínka se vztahovala k výši nájmu u bytů v domech s pečovatelskou službou a domů 
s bezbariérovými byty, která je opakovaně zmiňována při projednávání návrhu rozpočtu města          
i vyúčtování hospodaření. Tato problematika by měla být řešena v průběhu roku 2013. K prodeji 
holobytů bylo zjištěno, že se jednalo o prodej jednoho bloku, druhý, bližší k městu zůstává v jeho 
majetku.

V rámci bodu různé byl vznesen dotaz na usnesení Rady města Přerova týkající se uzavření 
smlouvy o provedení ratingu statutárního města Přerova za rok 2012, který zněl, proč byla vybrána 
tato renomovaná agentura. Na základě schváleného záměru, který byl zpracován na podnět nabídky 
předložené vedení statutárního města a  rozpočtového opatření Radou města Přerova (Zastupitelstvo 
města Přerova pak schválilo dne 04.02.2013 převod předmětné částky do rozpočtu roku 2013),
odbor ekonomiky, v souladu s ustanoveními příslušného vnitřního předpisu, oslovil 4 firmy 
se žádostí o předložení nabídky. Na požadavek reagovaly 2 firmy. Na základě jejich nabídek byla 
zpracována předloha na schůzi Rady města Přerova a vzhledem k výrazně nižší ceně jedné              
z nabídek bylo rozhodnuto, že smlouva bude uzavřena s oběma subjekty (usnesení RM 
2227/56/3/2013).

Příští jednání finančního výboru se uskuteční dne 9. dubna 2013.

V Přerově dne 28.02.2013

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová

……………………………….
Ing. Ivan Machát

Příloha: prezenční listina


