
Zápis č. 25

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova

ze dne 03.09.2013

Přítomni: Omluveni:

Ing. Otakar Smejkal Igor Kraicz 

Ing. Aleš Martinec

Ladislav Mlčák 

Ing. Anna Pospíšilová Nepřítomni:

Elena Skoupilová

Ing. Jaroslav Skopal

Ing. Ivan Machát

Ing. Dan Hos

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 8 členů, finanční výbor byl usnášeníschopný.

Blok finančních záležitostí byl zahájen předlohou Informace o hospodaření společnosti 
s majetkovou účastí města, která podává přehled o hospodaření společnosti Regionální letiště 
Přerov, a. s., za rok 2012. Její součástí je taktéž „Závěrečná zpráva společnosti za období od 
01.01.2012 do 31.01.2013“. Ing. Ivan Machát informoval přítomné členy finančního výboru o své 
účasti na jednání valné hromady, která se mimo hospodaření společnosti za rok 2012 a účetní 
závěrky za dané období zabývala také otázkou „co dál s letištěm“. V této věci vyjadřovali své 
názory zástupci akcionářů. Na základě zásadních změn, k nimž došlo (např. rozhodnutí Armády ČR  
o opuštění letiště), management společnosti připravil kroky, které by měly být projednány                 
a následně schváleny valnou hromadou společnosti. Akcionáři by měli sdělit své představy               
o budoucím fungování letiště a management je realizovat. Bylo diskutováno, zda by statutární 
město Přerov mělo vyvíjet větší aktivitu. Na závěr byla vznesena otázka, jak je možné, že 
společnost nerespektuje ustanovení obecně závazných právních předpisů a valná hromada 
společnosti se konala až po termínu stanoveném Obchodním zákoníkem. Dále bylo dohodnuto, že 
na jednání Zastupitelstva města Přerova bude učiněn dotaz na budoucí fungování letiště. Další 
předlohy byly projednány bez větší diskuze s minimem doplňujících informací. 

U předlohy k poskytnutí mimořádné dotace na účast na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu 
byla doplněna informace o velkém úspěchu mažoretek, které získaly titul mistryň světa. Žadatel       
o finanční podporu na akci „Dožínky 2013“ se organizací kulturních akcí zabývá v rámci své 
podnikatelské činnosti. Pokud měl v úmyslu organizovat akci takovéhoto rozsahu, mohl požádat      
o podporu v rámci grantového programu. Jestliže pořádání preventivních akcí vyplývá ze zákona 
upravujícího činnost Policie ČR, měla by na tuto činnost obdržet finanční prostředky ze státního 
rozpočtu. Další předlohy ve věci poskytnutí mimořádných dotací či záměru jejich poskytnutí byly 
projednány bez širší diskuze. U předlohy Záměr statutárního města Přerova – poskytnutí 
mimořádné účelové dotace – Sdružení Most k životu byly postrádány alespoň stručný popis dalších 
činností sdružení a celkový počet zaměstnanců, aby bylo možné lépe interpretovat data uvedená 
v celkovém přepokládaném rozpočtu provozu sdružení v roce 2013.

K předloze Jižní předpolí Tyršův most – I. etapa – parkoviště bylo řečeno, že se jedná o nejasný        
a nedostatečně připravený materiál, který nebyl projednán Investiční komisí a nejvhodnějším 
řešením se jeví tuto předlohu stáhnout. Při projednávání předlohy, jejíž součástí je, mimo jiné, také 
převod nevyužitých finančních prostředků původně určených na dotace na obnovu exteriéru 
památkově významných staveb na území města Přerova na dotace na podporu aktivit v oblasti 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, byla vyslovena pochybnost, zda se jedná o účelně 
vynaložené zdroje a podporované projekty jsou opravdu přínosné.

Na závěr byl finanční výbor informován o termínu projednávání návrhu rozpočtu statutárního města 
Přerova na rok 2014 s jednotlivými vedoucími odborů, ředitelem městské policie a řediteli 
příspěvkových organizací, které se uskuteční ve dnech 22. – 25.10. 2013.

Další jednání finančního výboru se uskuteční dne 15. října 2013.

V Přerově dne 04.09.2013

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová

……………………………….
Ing. Ivan Machát

Příloha: prezenční listina


