
Zápis č. 23

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova

ze dne 09.04.2013

Přítomni: Omluveni:

Ing. Otakar Smejkal Mgr. Jiří Radil

Ing. Aleš Martinec

Ladislav Mlčák 

Ing. Anna Pospíšilová Nepřítomni:

Elena Skoupilová 

Ing. Jaroslav Skopal

Ing. Ivan Machát

Ing. Dan Hos

Hosté:

Oldřiška Sedláčková

Program:

1. Zahájení

2. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2012

3. Finanční záležitosti

4. Grantový program pro rok 2013

5. Různé



Zápis:

Jednání finančního výboru zahájil Ing. Ivan Machát konstatováním, že jednání bylo řádně a včas 
svoláno. Na jednání bylo přítomno celkem 7 členů, finanční výbor byl usnášeníschopný.

Prvním bodem jednání byla předloha Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova 
za rok 2012. Jedná se o velmi obsáhlý materiál, který zahrnuje celkové zhodnocení hospodaření 
statutárního města roku 2012 ve formě textů, tabulek a grafů, informace o činnosti, plnění a čerpání 
rozpočtu jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova, dále pak např. informace o hospodaření 
příspěvkových organizací města, přijatých transferech, inventarizaci, pohledávkách. Na jednání se 
dostavil Ing. Jaroslav Skopal. Nově je součástí návrhu na usnesení schválení roční účetní závěrky 
statutárního města Přerova sestavené k 31.12.2012 (dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). Veškeré účetní výkazy, které tvoří 
účetní závěrku jsou přílohou materiálu. Tímto dochází k situaci, že jsou vykazovány dva 
hospodářské výsledky statutárního města. První představuje výsledek rozpočtového hospodaření, 
které kopíruje finanční tok (– 14,8 mil. Kč, dle FIN 2 -12M – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad). Druhý hospodářský 
výsledek (+ 38,3 mil. Kč, dle výkazu zisku a ztráty) je rozdíl mezi náklady a výnosy, časově             
a věcně souvisejícími s příslušným účetním obdobím a jeho součástí jsou například také předpisy 
výnosů (i neuhrazené), účetní odpisy dlouhodobého majetku, odpisy pohledávek. V následné 
diskuzi byly zodpovězeny dotazy (např. ve věci výše nesplacených úvěrů a ukazatele dluhové 
služby, finančního vypořádání, konsolidačních položek – zejména položky 4134 Převody 
z rozpočtových účtů, opravných položek, kdy z opravných položek k účtu 311 – Odběratelé ve výši 
50,1 mil. Kč se 47,1 mil. Kč vztahuje k oblasti bytového hospodářství apod.).

Dalším bodem jednání byly předlohy předkládané v rámci „Finančních záležitostí“. Převážná část 
předloh vztahujících se k záležitostem Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, 
vztahů se společností Teplo Přerov a. s, poskytnutí daru městu Frenštát pod Radhoštěm                      
a rozpočtových opatření byla projednána bez větší diskuze s minimem doplňujících informací.        
U předlohy Žádost o prominutí poplatku z prodlení u nájemného z bytu a přístřeší finanční výbor 
přihlédl k doporučení JUDr. Petra Dutka, protože dle jeho názoru je tento nejlépe obeznámen 
s celým případem. Širší diskuzi vyvolaly předlohy zabývající se žádostmi o poskytnutí dotace.         
U žádosti V.Š. bylo, na základě osobních zkušeností, konstatováno, že jí organizované kulturní akce 
se vyznačují značnou kvalitou, ovšem na druhé straně lze tuto činnost považovat za podnikatelskou 
a účelem poskytování dotací městem není podpora podnikání. K žádosti o poskytnutí příspěvku na 
realizaci dopravní konference bylo řečeno, že v „Luhačovické výzvě 2012“ uvedené projekty jsou 
stále aktuální a jejich stvrzení je možné realizovat i způsobem, při němž není nutné se scházet. Ve 
věci příspěvku na podporu Galavečera v poutním kostele v Dubu nad Moravou bylo jedním ze 
členů finančního výboru sděleno, že občané Dubu nad Moravou jsou zastánci kulturního života a 
veškeré akce se těší značnému zájmu. Finanční výbor se však nedomnívá, že by město mělo akci 
finančně podpořit.

Následným bodem jednání byl Grantový program pro rok 2013. Návrhy na poskytnutí či 
neposkytnutí grantů v jednotlivých oblastech projednaly příslušné komise, odbory, pracovní 
skupina a poslední úpravy navrhla Rada města Přerova. Byla vyslovena domněnka, že v prvotní fázi 
zpracování příslušných tabulek žádostí s návrhem částky grantu mají zpracovatelé nedostatečný 
časový prostor, protože pravděpodobně nerozlišují, zda je žádost na podporu akce či např. obnovu 
činnosti sportovního oddílu, přičemž výdaje spojené s druhou variantou jsou podstatně vyšší (Sokol 
Lověšice). Pracovní skupina již obdrží k projednání pouze příslušné tabulky. 

Posledním bodem byl blok předloh, k nimž bylo odborem ekonomiky zpracováno stanovisko, popř.                  
i rozpočtové opatření. U předlohy Církevní mateřská škola – poskytnutí dotace finanční výbor 
postrádal především odůvodnění navýšení požadavku, zda je i v případě navýšení dotace podíl 
příspěvku na dítě srovnatelný a jaké jsou průměrné náklady na 1 dítě umístěné v mateřských



školách zřízených statutárním městem. Na základě tohoto požadavku byl odbor sociálních věcí         
a školství požádán o tuto doplňují informaci. Dle jeho sdělení činily, bez zohlednění rozdílné 
nákladovosti jednotlivých mateřských škol, výdaje města na jedno dítě a rok 8,02 tis. Kč (data se 
vztahují k roku 2012). Ovšem je třeba také uvést, že z městských mateřských škol se vrací do 
rozpočtu odvody z odpisů a příjmy za praní prádla, což prostým podílem činí 1,03 tis. Kč na dítě       
a rok (konkrétně např. u MŠ Radost, Přerov, Kozlovská 44 dosáhly výdaje na 1 dítě a rok výše 5,6 
tis. Kč, do rozpočtu se vrátily odpisy 0,3 tis. Kč/dítě/rok a příjmy za praní prádla 0,8 tis. 
Kč/dítě/rok). U předlohy Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 - opatření pro školní rok 
2013/2014 a záměr financování pozice sociálního pedagoga byla nastolena otázka, zda je efektivní 
a přínosné nejen zachování 9. ročníku pro předpokládaných 7 žáků, ale existence takovéto školy 
vůbec. Názory  se různily.

Termín květnového jednání finančního výboru bude stanoven v závislosti na získání podkladů         
k záležitostem, které by měly být předmětem jeho jednání, tj. výročních zpráv statutárním městem 
Přerov zřízených nebo založených právnických osob. Další jednání finančního výboru se pak 
uskuteční dne 11. června 2013.

V Přerově dne 10.04.2013

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová

……………………………….
Ing. Ivan Machát

Příloha: prezenční listina


