
Zápis č. 28

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova

ze dne 04.02.2014

Přítomni: Omluveni:

Ing. Otakar Smejkal

Ing. Ivan Machát

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 8 členů, finanční výbor byl usnášeníschopný.

Blok finančních záležitostí byl zahájen předlohami rozpočtových opatření. K předloze Rozpočtové 
opatření č. 18. a č. 19 - dodatek bylo podáno bližší odůvodnění potřebnosti předmětné úpravy, bez 
níž by nebylo možné přiřadit v účetnictví příslušným výdajům účelový znaki, což je nezbytné 
k tomu, aby byla v účetní evidenci zabezpečena průkaznost čerpání příslušného transferu.                
U rozpočtového opatření týkajícího se akcí nad 500 tis. Kč širokou diskuzi vyvolala akce Zajištění 
přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova. Několik členů finančního výboru 
vyslovilo názor, že k této akci mají velmi málo informací a zmíněny byly také pochybnosti o její 
nezbytnosti. Financování akce je zabezpečeno podílem města ve výši cca 15 mil. Kč a smlouvou      
o úvěru, uzavřenou s Českou spořitelnou, a. s. Dle podmínek úvěrové smlouvy lze prostředky čerpat 
v termínu do 31.10.2014, splatnost úvěru je stanovena na 31.12.2014, přičemž v souladu 
s podmínkami výběrového řízení může být dodatkem splatnost úvěru prodloužena až do 
31.12.2015. Úvěr by měl být čerpán ve výši dotace, která bude následně plně použita k jeho 
splacení. V souvislosti s financováním nových akcí byl vznesen dotaz na plnění daňových příjmů 
dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů za rok 2013 –
skutečné plnění těchto příjmů překročilo schválený rozpočet o 20,8 mil. Kč. Je však třeba zohlednit, 
že v důsledku novely výše uvedeného zákona již město nedostává příspěvek na školství, který činil 
cca 6,5 mil. Kč. Také k předloze Rozpočtové opatření – převody finančních prostředků bylo 
zodpovězeno několik dotazů. Částí, vyvolávající nejvíce reakcí, se staly výdaje na projektové 
dokumentace, a to jak v obecné rovině, kdy bylo konstatováno, že vzhledem k závazkům města 
vyplývajícím z úvěrových smluv by neměly být zpracovávány projektové dokumentace na akce,       
u nichž s ohledem na finanční situaci města nelze přepokládat brzkou realizaci, tak také ke 
konkrétním akcím. Nejčastěji byla zmiňována projektová dokumentace na akci Úprava Horního 
náměstí, a to nejen její cena, ale také to, že obyvatelé Horního náměstí nepovažují předláždění 
náměstí za potřebné, nesouhlasí s vyznačením dalších parkovacích míst, v této historické části 
města by měla být doprava maximálně omezena a případné stávající nedostatky dlažby mohou být 
vyřešeny vyrovnáním několika výmolů. U předlohy Prominutí dluhu manželům MUDr. P.          a 
Mgr. E.Z. z důvodu prodlevy s úplatným převodem užívaných pozemků do jejich vlastnictví bylo 
řečeno, že výše uvedení prokázali vůči městu vstřícnost a délka procesu nebyla zapříčiněna z jejich 
strany. U předloh řešících poskytování dotací bylo uvedeno, že vzhledem k termínu podávání 
žádostí do Grantového programu roku 2014, měli být žadatelé upozorněni na tuto možnost. Dále 
bylo řečeno, že v jak v případě akce Budeme si zpívat s Pavlem Novákem, tak     u publikace 
s názvem Otec A. V. Čikl – oběť heydrichiády se některé položky jeví jako značně nadsazené. 
V žádosti Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska zcela chybí informace, jak je tato služba 
občany města Přerova využívána, o jakou oblast poradenství je největší zájem apod. Byla také 
zmíněna otázka, jaká je informovanost občanů, že tuto službu mohou využít. Předlohy ve věci 
sepsání splátkových kalendářů byly doporučeny ke schválení, protože je to pravděpodobně jediná 
možnost města, jak získat dlužné částky. Bylo však zmíněno, že uznáním pohledávek se dlužníci 
zaváží také k úhradě dopočítaného poplatku z prodlení, když tento bývá žadatelům zpravidla ve 
výši 4/5 prominut.

Následovaly předlohy, k nimž odbor ekonomiky zpracoval stanovisko a v některých případech také 
rozpočtové opatření. Prvním z těchto materiálů byl Dodatek č. 1 k darovací smlouvě mezi ČR –
Krajským státním zastupitelstvím a statutárním městem Přerov ke stavbě občanského vybavení č. p. 
387. Dle názoru finančního výboru uzavření dodatku představuje oddálení řešení daného problému 
o dalších 5 let. Mimo jiné bylo řečeno, zda by nebyla vhodnějším řešením úhrada sankce a prodej 
nemovitosti, třeba i se ztrátou. V nejbližších letech nelze předpokládat, že by město, pokud se 
neobjeví vhodný dotační titul, bylo schopno zafinancovat tak nákladnou rekonstrukci. Také bylo 
konstatováno, že ve věci rekonstrukce objektu město neučinilo příliš kroků a pokud dojde 
k uzavření předmětného dodatku, je nutné začít konat a na každém jednání zastupitelstva 



informovat o stavu řešení. U předlohy Příspěvek společnosti Regionální letiště Přerov a. s. byla
postrádána podrobnější informace o postupu výpočtu uznatelných provozních nákladů za období 
květen – září 2013. Výpočet vychází z následující tabulky.

Náklady za období květen - září 2013  v tis. Kč

Náklady Květen Červen Červenec Srpen Září celkem

Výkonová
spotřeba 114 48 259 81 71 573

Osobní 
náklady 201 208 196 197 198 1000

Ostatní 
provozní
náklady 0

Ostatní 
finanční 
náklady 3 3 2 1 9

318 259 457 279 269 1582

Nezapočteno 60 tis. Kč v červenci (čtvrtletní platba pojistného)

Nezapočtena položka Daně a poplatky (vyloučena dotační smlouvou)

1582000

99735 podíl 5 měsíců  z ročního pojistného

1681735

Na závěr byl finanční výbor informován o některých ustanoveních vyhlášky č. 220/2013 Sb.,                
o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Dle názoru 
finančního výboru bude dostačující se závěrkou zabývat až ve formě zpracované předlohy.   

Další jednání finančního výboru se uskuteční dne 22. dubna 2014.

V Přerově dne 05.02.2014

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová

……………………………….
Ing. Ivan Machát

Příloha: prezenční listina



Usnesení č. 28

jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova

ze dne 04.02.2014

FINANČNÍ VÝBOR 

UFV/28/1/2014   Schválení programu jednání

s c h v á l i l

program jednání.

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

UFV/28/2A/2014 Rozpočtové opatření č. 18 a č. 19

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Rozpočtové opatření č. 18 a č. 19.  

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

UFV/28/2B/2014   Rozpočtové opatření č. 18 a č. 19 - dodatek

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Rozpočtové opatření č. 18 a č. 19 - dodatek.

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

UFV/28/2C/2014    Rozpočtové opatření – akce nad 500 tis. Kč

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Rozpočtové opatření – akce nad 500 tis. Kč.

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

UFV/28/2D2014  Rozpočtové opatření – převody finančních prostředků

p r o j e d n a l

předlohu Rozpočtové opatření – převody finančních prostředků.

Výsledek hlasování: Pro/1, Proti/2, Zdržel se/5

UFV/28/2E/2014    Rozpočtové opatření č. 2

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Rozpočtové opatření č. 2.

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



UFV/28/2F/2014 Prominutí dluhu manželům MUDr. P.  a Mgr. E.Z.

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Prominutí dluhu manželům MUDr. P.  a Mgr. E.Z.

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

UFV/28/2G/2014 Žádost o poskytnutí dotace – P.N.

p r o j e d n a l

předlohu Žádost o poskytnutí dotace – P.N.

Výsledek hlasování: Pro/2, Proti/3, Zdržel se/3

UFV/28/2H/2014 Žádost o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů spojených    
s vydáním publikace s pracovním názvem „Otec A. V. Čikl – oběť 
heydrichiády“

p r o j e d n a l

předlohu Žádost o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů spojených    s vydáním publikace 
s pracovním názvem „Otec A. V. Čikl – oběť heydrichiády“

Výsledek hlasování: Pro/4, Proti/2, Zdržel se/2

UFV/28/2I/2014   Žádost o poskytnutí dotace – Sdružení obrany spotřebitelů Moravy             
    a Slezka

n e d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Žádost o poskytnutí dotace – Sdružení obrany spotřebitelů Moravy              
a Slezka.   

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

UFV/28/2J/2014     Žádost o sepsání splátkového kalendáře – S.

doporučil 

schválit usnesení předlohy Žádost o sepsání splátkového kalendáře - S.   

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

UFV/28/2K/2014      Žádost o sepsání splátkového kalendáře – P.

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Žádost o sepsání splátkového kalendáře – P.

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

UFV/28/2L/2014        Žádost o sepsání splátkového kalendáře – P.

d o p o r u č i l 

schválit usnesení předlohy Žádost o sepsání splátkového kalendáře – P.

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



UFV/28/2M/2014     Žádost o sepsání splátkového kalendáře – V.

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Žádost o sepsání splátkového kalendáře – V.

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

UFV/28/3A/2014 Dodatek č. 1 k darovací smlouvě mezi ČR – Krajským státním 
zastupitelstvím v Ostravě a statutárním městem Přerov ke stavbě 
občanského vybavení č. p. 387 (Čechova 43), příslušné k části obce Přerov 
I-Město, postavené na pozemku p. č. 2152/2 v k. ú. Přerov

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy 2014 Dodatek č. 1 k darovací smlouvě mezi ČR – Krajským státním 
zastupitelstvím v Ostravě a statutárním městem Přerov ke stavbě občanského vybavení č. p. 387 
(Čechova 43), příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p. č. 2152/2 v k. ú. 
Přerov.   

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

UFV/28/3B/2014     Příspěvek společnosti Regionální letiště Přerov a. s.

p r o j e d n a l

předlohu Příspěvek společnosti Regionální letiště Přerov a. s., v bodě 1, písm. a), b),

Výsledek hlasování: Pro/2, Proti/4, Zdržel se/2

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Příspěvek společnosti Regionální letiště Přerov a. s., v bodě 2.

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

UFV/28/3C/2014     Sociální fond – zápůjčky zaměstnancům

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Sociální fond – zápůjčky zaměstnancům.   

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

V Přerově dne 05.02.2014

...……………………..….
Ing. Ivan Machát

                                                
i představuje rozlišení pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům


