
Zápis č. 24

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova

ze dne 11.06.2013

Přítomni: Omluveni:

Ing. Otakar Smejkal Elena Skoupilová

Ing. Aleš Martinec

Ladislav Mlčák 

Ing. Anna Pospíšilová Nepřítomni:

Igor Kraicz

Ing. Jaroslav Skopal

Ing. Ivan Machát

Ing. Dan Hos

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 5 členů, finanční výbor byl usnášeníschopný.

Blok finančních záležitostí byl zahájen předlohou ve věci poskytnutí peněžitého daru statutárnímu 
městu Děčín, které je jedním z partnerských měst statutárního města Přerova. Dar je určen na 
částečnou úhradu škod způsobených povodní, která postihla část České republiky na počátku tohoto 
měsíce. Informace o hospodaření společností, v nichž má město majetkovou účast, je rozdělena do 
dvou předloh z důvodu termínu konání valných hromad společností a předání podkladů potřebných 
pro zpracování těchto materiálů. Valné hromady společností Teplo Přerov, a. s., a Přerovská 
rozvojová, s. r. o., se konaly až 29.05.2013, a proto je informace o jejich hospodaření z důvodu 
projednání Radou města Přerova dne 12.06.2013 předložena formou dodatku. Na jednání se 
dostavil Ing. Aleš Martinec. Další předlohy byly projednány bez větší diskuze s minimem 
doplňujících informací.

U bloku předloh k poskytnutí mimořádných dotací bylo konstatováno, že z hlediska finančního 
výboru se jeví tento postup jako netransparentní a stále se nedaří počet mimořádných dotací omezit. 
K poskytování dotací je určen grantový program a o mimořádných dotacích by mělo být jednáno ve 
zcela výjimečných případech. Na jednání se dostavil Ing. Ivan Machát. U většiny žádostí o dotaci 
chybí řada podstatných informací – zejména se jedná o podrobný rozpočet akce, dále například to, 
s jakým nákladem bude vydána publikace o historii kopané, zda bude část nákladu určena k prodeji, 
kolik občanů města využilo poradenské služby pro spotřebitele, zda byli se službou spokojeni, 
reference apod. Na jednání se dostavil Ing. Otakar Smejkal. K dotaci na krajské kolo v požárním 
sportu bude na jednání Zastupitelstva města Přerova ze strany finančního výboru přednesen 
protinávrh na snížení částky dotace, a to na 20 000 Kč. U žádosti na poskytnutí dotace na Vánoční 
koncert finanční výbor ocenil podrobný rozpočet akce a bylo diskutováno, zda společnost Teplo 
Přerov, a. s., nemůže k takovémuto účelu poskytnout prostory zdarma. 

Ve věci Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, bylo řečeno, že ačkoliv se jedná o školu zcela 
specifickou, zvýšené výdaje města spojené s jejím provozem by měly mít určitou hranici. Z tohoto 
důvodu se názory na dalšího zaměstnance školy, kdy náklady na jeho činnost by byly hrazeny 
z rozpočtu města, různily. Rozsáhlou diskuzi vyvolala předloha DECARO RMG s. r. o. – záměr 
účelové dotace. Tato aktivita vykazuje znaky výrazné komerce. O účast v projektu projevily zájem 
jen některé školy. Vzbudit v žácích zájem o sport je žádoucí, ale dle názoru finančního výboru by 
bylo vhodnější, kdyby akce charakteru dřívějšího „odznaku zdatnosti“ byly organizovány místními 
subjekty. U žádosti o podporu Klubu českých turistů bylo konstatováno, že tento subjekt doposud 
nikdy o podporu nežádal, činnost turistů, která je směrována k občanům města, je nutné ocenit, 
účastníci akcí si hradí veškeré náklady. Také v případě žádosti Sociálních služeb města Kroměříže 
byla stanoviska členů odlišná. Byla také zmíněna otázka, zda Sociální služby města Přerova žádají 
o příspěvek na občany umístěné v Domově pro seniory, kteří mají bydliště mimo město Přerov         
a jeho místní části. Na základě usnesení Rady města Přerova jiné obce, jejichž občané jsou umístěni 
v Domově pro seniory Přerov, hradí před nástupem občana jednorázový finanční příspěvek, který 
odpovídá 1/3 skutečných nákladů zřizovatele vynaložených v předcházejícím kalendářním roce na   
1 uživatele Domova pro seniory. Nejdiskutovanějším bodem celého jednání se stal záměr využití 
objektu bývalého Chemoprojektu na Domov pro seniory. O potřebě rozšíření nabídky těchto služeb 
nikdo nepochybuje. Výběrové řízení městu umožní zjistit, jaké jsou možnosti, co mu mohou 
zájemci o poskytování služby nabídnout. Zároveň je ale nutné, aby nastavení podmínek byla 
věnována maximální pozornost a byly posouzeny veškeré možné aspekty. Není možné, aby městu 
vznikla tak vysoká finanční zátěž, jako je tomu v případě stávajícího domova pro seniory. 
Podmínky musí být výhodné pro město. V souvislosti s využitím výše uvedeného objektu byly 
vysloveny také názory, že město nemá dlouhodobou koncepci, která by byla dodržována a také, zda 
není tak závažný materiál předkládán předčasně, tj. bez širšího projednání návrhu. 



Na závěr byl členkou finančního výboru vznesen dotaz, zda se i na ostatní členy finančního výboru 
obrátili někteří stávající nájemci nebytových jednotek a nebytových prostor, o jejichž záměru  
převodu rozhodlo Zastupitelstvo města Přerova na svém minulém jednání. Dle sdělení mají zcela 
nedostatečné informace – neví, za kolik budou prostory převedeny, zda v případě, že cena přesáhne 
jejich finanční možnosti, budou moci zůstat v pronájmu apod. V důsledku toho mají obavy, zda se 
svým podnikáním nebudou muset skončit. Město deklaruje podporu podnikání, ale je otázkou, zda 
tento krok k tomu přispěje. Příjmy z těchto pronájmů také znamenaly pravidelně se opakující příjem 
města, zatímco výnosy z prodeje se utratí. Z ostatních členů finančního výboru nikdo připomínku 
v této věci neobdržel.

Další jednání finančního výboru se uskuteční dne 3. září 2013.

V Přerově dne 12.06.2013

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová

……………………………….
Ing. Ivan Machát

Příloha: prezenční listina


