
Zápis č. 26

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova

ze dne 15.10.2013

Přítomni: Omluveni:

Ing. Ivan Machát

Ing. Otakar Smejkal

Ing. Dan Hos

Ing. Aleš Martinec

Ladislav Mlčák 

Ing. Anna Pospíšilová Nepřítomni:

Elena Skoupilová

Ing. Jaroslav Skopal

Igor Kraicz 

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 6 členů, finanční výbor byl usnášeníschopný.

Blok finančních záležitostí byl zahájen předlohou Rozpočtové opatření č. 13 a č. 14. Na jednání se 
dostavili Ing. Anna Pospíšilová a Ing. Aleš Martinec. Na základě dotazu byla objasněna informace 
uvedená v důvodové zprávě ve věci účtování platů za 12. měsíc – aby bylo možné promítnout tyto 
výdaje do výkazu FIN 2-12M (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 
celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad), bylo nutné finanční prostředky 
v předpokládané výši bezhotovostně převést z výdajového účtu na účet depozitní, na kterém není 
účtována rozpočtová skladba a v následujícím roce opět převést tak, aby mohly být realizovány
příslušné platby. K návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovení míst, na kterých mohou být 
provozovány loterie a jiné podobné hry, bylo řečeno, že s výjimkou provozovatelů zajisté nikdo 
nemá zájem o jejich rozšiřování. U předlohy Prominutí poplatku z prodlení byla doporučena 
varianta, která je zpravidla aplikována v případě takovéto pohledávky a zachovává stejný přístup     
k dlužníkům.

U předloh k poskytnutí mimořádných dotací, popř. záměrů jejich poskytnutí, byla nejvíce 
diskutována opakovaně předkládaná žádost subjektu PŘEROV MAMMOTHS. Vzhledem k tomu, 
že žádost o podporu směřuje k akci, která se uskutečnila již před několika měsíci, považuje finanční 
výbor žádost za zcela nedostatečnou, postrádá informace o finančním zabezpečení akce - konkrétní 
náklady, výnosy, vyúčtování. Pokud by subjekt předložil tato data a dokladoval, že akce byla 
ztrátová a z tohoto důvodu žádá o pomoc s jejím zafinancováním, postoj finančního výboru by byl 
pravděpodobně odlišný. Finanční výbor byl dále informován, že pro jednání Zastupitelstva města 
Přerova je nově připravována i předloha, kde je navrženo přímo poskytnutí předmětné dotace. U 
mimořádné účelové dotace Sdružení Linka bezpečí byla vznesena domněnka, že sídlo subjektu 
mimo Prahu by mohlo přinést provozní úspory.  

Na závěr byla připomenuta možnost účasti členů finančního výboru na 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. a 24.10. 2013.

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

V Přerově dne 16.10.2013

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová

……………………………….
Ing. Ivan Machát

Příloha: prezenční listina


