
Zápis č. 31

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova

ze dne 09.09.2014

Přítomni: Omluveni:

Ing. Ivan Machát

Igor Kraicz

Ing. Otakar Smejkal

Elena Skoupilová

Ing. Anna Pospíšilová

Ing. Jaroslav Skopal

Ladislav Mlčák Ing. Aleš Martinec

Ing. Dan Hos

Nepřítomni:

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 5 členů, finanční výbor byl usnášeníschopný.

V úvodu jednání byl finanční výbor informován, že na jednání Zastupitelstva města Přerova dne 
15.09.2014 budou pravděpodobně předloženy další předlohy, které obsahují stanovisko odboru 
ekonomiky, ale u nichž doposud není zpracována konečná podoba.

Blok finančních záležitostí byl zahájen předlohou Informace o hospodaření společnosti 
s majetkovou účastí města. Konkrétně se jednalo o firmu Regionální letiště Přerov, a. s. V této 
souvislosti se hovořilo nejen o současném, značně různorodém, využívání prostor letiště, ale také     
o jeho budoucnosti – zejména nejasné koncepci a obtížné udržitelnosti bez spolupráce s Armádou 
ČR. Finanční výbor byl informován, že v měsíci září by se měla uskutečnit valná hromada, která se
bude zabývat budoucností společnosti. V oblasti rozpočtových opatření nejvýraznější reakce 
vyvolaly výdaje, které mají být vynaloženy na výrobu a osazení tabulky s vymezeným textem na 
Tyršově mostě. Finanční výbor toto nepovažuje za vhodné. Mnohem potřebnější by bylo věnovat 
pozornost předpolím mostu z hlediska obtížné dopravní situace zejména pro cyklisty. Dalšími 
projednávanými předlohami byly úpravy smluv na poskytování dotací, přičemž úpravy navržené 
v případě grantu Pavlu Novákovi byly po diskuzi doporučeny ke schválení, u přímé podpory 
Nadačnímu fondu Přerov – Cuijk shoda nenastala. V případě návrhů na poskytnutí dotací byly 
v předloze týkající se dotace pro Okresní agrární komoru v Přerově na Krajské dožínky postrádány 
informace o výši podpory ze strany jiných subjektů, především Olomouckého kraje. Sdružení pro 
rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě na dopravní konferenci doporučuje finanční výbor 
poskytnout částku ve výši 10 000 Kč. Jedním z důvodů je absence zhodnocení přínosů konference 
konané v roce 2013, a to jak v důvodové zprávě, tak žádosti. Rozsáhle byla diskutována podpora 
Taneční škole Puls se závěrem doporučení k podpoře - škola je úspěšná, má již určitou tradici a byla 
by škoda, kdyby nemohla pokračovat ve své činnosti. Obecně získat podporu sponzorů je obtížné      
a nelze vyloučit, že škola v této oblasti nedisponuje takovými schopnostmi jako v případě své 
hlavní náplně. K dotaci pro Adélu Kratochvílovou byla doplněna výše nákladů na podporované 
akce, která dosahuje výše 51,5 tis. Kč. U dotace pro Nadační fond Přerovského jazzového festivalu 
na koncert Martina Chodúra se finanční výbor pozastavil nad dramaturgií, samostatné koncerty jsou 
překvapivé a částka je příliš vysoká. Za tuto cenu by mohlo být realizováno několik vystoupení.      
U předloh vztahujících se k prominutí poplatků z prodlení bylo nejvíce zmiňováno prominutí částky 
v důsledku vykonané práce ve společných prostorách objektu bydlení. Vzhledem k tomu, že 
prominutí se vztahuje k poplatku z prodlení a mohlo by se v budoucnu projevit jako určitý 
motivační prvek, bylo doporučeno ke schválení.

Dále byly projednány předlohy, k nimž odbor ekonomiky zpracoval stanovisko, v některých 
případech také rozpočtové opatření a byly zařazeny v bodech programu mimo finanční záležitosti.
První z těchto předloh byl Záměr statutárního města Přerova – nájem a úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, 
příspěvková organizace. V předloze byly postrádány reference o způsobilosti nově vzniklé 
společnosti zabezpečit avizované služby a informace, zda změna provozovatele neohrozí úroveň 
služeb poskytovaných současným uživatelům, jejichž potřeby je nutné zohlednit. V případě, že 
město nechce nadále vynakládat finanční prostředky do oprav, vhodnější variantou je okamžitý 
prodej. Dle názoru finančního výboru by projednání této předlohy mělo být odloženo na dobu po 
komunálních volbách. Při projednávání dotací do sociální oblasti bylo konstatováno, že v důsledku 
neposkytnutí podpory ze strany MPSV pro rok 2014 se organizace dostávají do obtížené situace, 
ovšem na druhé straně je potřeba zvážit, zda je nezbytné, aby obdobné služby byly poskytovány 
několika subjekty.



Na závěr byl finanční výbor informován o stavu finančních prostředků na účtech statutárního města 
k datu 05.09.2014, který dosahoval výše 275,9 mil. Kč (včetně zdrojů na spořících a vkladových 
účtech).   

V Přerově dne 10.09.2014

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová

……………………………….
Ing. Ivan Machát

Příloha: prezenční listina


