
Zápis č. 27

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova

ze dne 03.12.2013

Přítomni: Omluveni:

Ing. Dan Hos

Ing. Otakar Smejkal

Ing. Ivan Machát

Ing. Aleš Martinec

Ladislav Mlčák 

Ing. Anna Pospíšilová Nepřítomni:

Elena Skoupilová

Ing. Jaroslav Skopal

Igor Kraicz 

Hosté:

Oldřiška Sedláčková

Program:

1. Zahájení

2. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2014

3. Finanční záležitosti

4. Grantový program na rok 2014 - vyhlášení

5. Různé



Zápis:

Jednání finančního výboru zahájila Ing. Anna Pospíšilová konstatováním, že jednání bylo řádně       
a včas svoláno. Na jednání bylo přítomno celkem 7 členů, finanční výbor byl usnášeníschopný.

Prvním projednávaným materiálem byl Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2014
(dále jen rozpočet). Bylo konstatováno, že rozpočet působí ještě napjatěji než ty, které finanční 
výbor projednával v uplynulých letech svého funkčního období. Na jednání se dostavil Ing. Dan 
Hos. Byla diskutována možnost úspor či navýšení příjmů, přičemž v této souvislosti byly zmíněny 
např. příjmy z nájemného, kdy výše nájemného by měla být srovnatelná. Jako příklad určitého 
nepoměru bylo uvedeno Gymnázium Jana Blahoslava versus VŠLG. Ve smlouvách by také měla 
být zakotvena inflační doložka. Za stávajícího stavu statutární město každoročně zvyšuje TSMP,     
s. r. o., platby za poskytované služby o výši inflace, přičemž nájem hrazený městu zvyšován není. 
Obdobná situace je i v případě firmy Teplo Přerov, a. s. Je také otázkou, zda je pro město 
přínosnější prodej majetku a jednorázové zvýšení kapitálových příjmů nebo opakující se plnění 
příjmů z nájemného. Další dotazy směřovaly například k výdajům na silnice, dotaci firmě 
Regionální letiště Přerov, a. s., sociálnímu fondu, výdajům na daňového poradce a auditora, rezervě 
na notebooky pro nové zastupitele. Finanční výbor byl také informován, že na jednání 
Zastupitelstva města Přerova bude předložena úprava rozpočtu spočívající v navýšení výdajové 
strany o 8,2 mil. Kč a úpravě financování ve stejné výši. Jedná se o požadavek, který byl předložen 
dodatečně. Akce, které jsou tímto způsobem řešeny, jsou obsaženy v předloze Rozpočtové opatření 
č. 17, jíž se bude taktéž zastupitelstvo na svém jednání zabývat.

Blok finančních záležitostí byl zahájen předlohami obecně závazných vyhlášek (dále OZV), u nichž 
dochází ke změnám a doplnění. Výjimku tvoří OZV č…./2013, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství, která je z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti vydávána nová. K OZV 
č…./2013, kterou se mění a doplňuje OZV č.6/2012, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, bylo 
řečeno, že přestože kalkulace sazby poplatku byla propočtena na částku 660 Kč, Rada města 
Přerova při projednávání OZV rozhodla, že nebude pro rok 2014 sazbu poplatku zvyšovat                
a doplatek město uhradí ze svého rozpočtu. Osoby, které mají trvalé bydliště na adrese Bratrská 34,
hradí poplatek v případě, že jsou dohledány nebo oznámí doručovací adresu. Novela OZV                
č. 6/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity stanovuje výši poplatku na úroveň, kterou 
umožňuje příslušný zákon. Důvodem je zvyšující se počet osob, které ve městě přechodně přebývají 
v ubytovnách, využívají tedy infrastrukturu města, ale nejsou započítávány pro účely daňových 
příjmů, které městu přísluší dle zákona o rozpočtovém určení daní. Z dalšího jednání se omluvila 
paní Oldřiška Sedláčková. Při projednávání předlohy Projekt Obnova zámeckého parku                     
v Pavlovicích bylo řečeno, že snahou města by mělo být převést areál zámku včetně parku 
Olomouckému kraji, který v objektu provozuje domov důchodců. K předloze Prominutí poplatku 
z prodlení bylo sděleno, že odbor správy majetku a komunálních služeb zavedl nový postup při 
promíjení poplatku z prodlení, jelikož ten dosavadní byl nájemci často zneužíván. Nyní nejsou 
automaticky promíjeny 4/5 poplatku z prodlení u každé žádosti, ale pouze v případě první žádosti 
nájemce. Finanční výbor, na rozdíl od Rady města Přerova a příslušných odborů, doporučil schválit 
variantu III návrhu na usnesení, tj. prominutí 4/5 poplatku z prodlení.

Dalším bodem programu byla předloha Grantový program na rok 2014 – vyhlášení, který byl 
doporučen ke schválení bez připomínek.

Předlohy, k nimž odbor ekonomiky zpracoval stanovisko, byly projednány bez větší diskuze.           
U předlohy „Školy v přírodě“ – Projekt realizace zotavovacích pobytů pro žáky základních škol 
zřízených statutárním městem Přerovem ve školním roce 2013/2014 byla oceněna informace 
uvedená v projektu, a to že vedení města projedná s největšími znečišťovateli ovzduší ve městě 
možnosti poskytnutí finančního příspěvku na ozdravné pobyty žáků. Z další účasti na jednání se 
omluvil pan Igor Kraicz. Při projednávání předlohy Aktualizace programu regenerace Městské 
památkové zóny Přerov pro období 2014 – 2018 byla vznesena pochybnost o potřebnosti tohoto 



materiálu. Vzhledem k tomu, že program je nezbytný pro možnost předložení žádosti o dotaci na 
obnovu kulturních památek ležících na území městské památkové zóny a z nerealizace zde 
uvedených aktivit nevyplývají jakékoliv sankce, byla předloha doporučena ke schválení.

Na závěr byla členům finančního výboru tlumočena žádost personálního oddělení, aby v případě, že 
některý člen výboru změnil zdravotní pojišťovnu nebo se stal tzv. „samoplátcem“ zdravotního 
pojištění, tuto změnu ohlásil.

Další jednání finančního výboru se uskuteční dne 4. února 2014.

V Přerově dne 04.12.2013

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová

……………………………….
Ing. Anna Pospíšilová

Příloha: prezenční listina



Usnesení č. 27

jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova

ze dne 03.12.2013

FINANČNÍ VÝBOR 

UFV/27/1/2013   Schválení programu jednání

s c h v á l i l

program jednání.

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0

UFV/27/2/2013 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2014

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2014 ve všech bodech.  

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/1

UFV/27/3A/2013 Obecně závazná vyhláška č…/2013, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Obecně závazná vyhláška č…/2013, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství.

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0

UFV/27/3B/2013    Obecně závazná vyhláška č…/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně   
  závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze psů

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Obecně závazná vyhláška č…/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně 
závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze psů.

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0

UFV/27/3C2013  Obecně závazná vyhláška č…/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně 
   závazná vyhláška č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému 
   shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
   komunálních odpadů ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2013

d o p o r u č i l 

schválit usnesení předlohy Obecně závazná vyhláška č…/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně 
závazná vyhláška č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 



přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění Obecně závazné vyhlášky 
č. 3/2013.

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0

UFV/27/3D/2013    Obecně závazná vyhláška č…/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně 
   závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Obecně závazná vyhláška č…/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně    
závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity.

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0

UFV/27/3E/2013 Výběrové řízení pro rok 2014  

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Výběrové řízení pro rok 2014.

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0

UFV/27/3F/2013     Mimořádné dotace

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Mimořádné dotace ve všech bodech.

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/1

UFV/27/3G/2013      Rozpočtové opatření č. 16

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Rozpočtové opatření č. 16.  

Výsledek hlasování: Pro/8 Proti/0, Zdržel se/0

UFV/27/3H/2013      Rozpočtové opatření č. 17

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Rozpočtové opatření č. 17.   

Výsledek hlasování: Pro/6 Proti/0, Zdržel se/2

UFV/27/3I/2013     Projekt Obnova zámeckého parku v Pavlovicích

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Projekt Obnova zámeckého parku v Pavlovicích.   

Výsledek hlasování: Pro/8 Proti/0, Zdržel se/0

UFV/27/3J/2013      Prominutí poplatku z prodlení

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Prominutí poplatku z prodlení ve variantě III.   

Výsledek hlasování ve var. I: Pro/0 Proti/8, Zdržel se/0
Výsledek hlasování ve var. II.: Pro/1 Proti/4, Zdržel se/3
Výsledek hlasování ve var. III: Pro/7 Proti/0, Zdržel se/1



UFV/27/4/2013        Grantový program na rok 2014 - vyhlášení

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Grantový program na rok 2014 – vyhlášení ve všech bodech.   

Výsledek hlasování: Pro/8 Proti/0, Zdržel se/0

UFV/27/5A/2013  „Školy v přírodě“ – projekt realizace zotavovacích pobytů pro žáky 
základních škol zřízených statutárním městem Přerovem ve školním roce 
2013/2014

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy „Školy v přírodě“ – projekt realizace zotavovacích pobytů pro žáky  
základních škol zřízených statutárním městem Přerovem ve školním roce  2013/2014 ve všech 
bodech.

Výsledek hlasování: Pro/8 Proti/0, Zdržel se/0

UFV/27/5B/2013      Městské jesle v Přerově

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Městské jesle v Přerově ve všech bodech.   

Výsledek hlasování: Pro/7 Proti/0, Zdržel se/0

UFV/27/3C/2013    Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Přerov pro 
  období 2014 - 2018

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Přerov pro 
období 2014 - 2018.   

Výsledek hlasování: Pro/7 Proti/0, Zdržel se/0

UFV/27/3D/2013     Prodloužení termínu vrácení finančního příspěvku v projektu Na kole do 
  minulosti Moravskou bránou Dolinou Malej Panwi

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Prodloužení termínu vrácení finančního příspěvku v projektu Na kole do 
minulosti Moravskou bránou Dolinou Malej Panwi.   

Výsledek hlasování: Pro/7 Proti/0, Zdržel se/0

V Přerově dne 04.12.2013

...……………………..….
Ing. Anna Pospíšilová


