
Zápis č. 01

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     
Zastupitelstva města Přerova

ze dne 27.01.2015

Přítomni: Omluveni:

Ing. Jiří Kohout

Ing. Martin Čechál

Ing. Hana Mazochová

František Vančura, DiS

PhDr. Jiří Pospíšil

Ing. Drahomír Šiška Nepřítomni:

Mgr. Radovan Rašťák

Ing. Michal Symerský

Igor Kraicz 

Hosté:

Ing. Petr Měřínský

Program:

1. Zahájení

2. Organizační záležitosti

3. Finanční záležitosti

4. Různé



Zápis:

Jednání finančního a rozpočtového výboru (dále jen výbor) zahájil jeho předseda Ing. Jiří Kohout, 
který přivítal přítomné včetně hosta, náměstka primátora Ing. Petra Měřínského a konstatoval, že 
jednání bylo řádně a včas svoláno. Na jednání bylo přítomno celkem 8 členů, výbor byl
usnášeníschopný.

V rámci organizačních záležitostí byla řešena zejména otázka termínů jednání výboru, a to 
v návaznosti na žádost Ing. Hany Mazochové, aby se jednání konala v pondělí popř. pátek. Přítomní 
členové však upřednostňují úterý od 16.00 hod. Na základě tohoto ujednání byly stanoveny 
následující termíny:       

 3. března 2015,

 7. dubna 2015,

 5. května 2015,

 2. června 2015.

 7. července 2015.

V případě, že by došlo ke změně v termínu jednání Zastupitelstva města Přerova, byl by příslušný 
termín upraven. Dále bylo dohodnuto, že pověřený člen výboru bude zvolen na příštím jednání.

Projednání bloku finančních záležitostí bylo zahájeno předlohou Rozpočtové opatření č. 1. 
Informace k jednotlivým bodům předlohy uvedl náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. V následné 
diskuzi byly zodpovězeny otázky členů výboru, vztahující se např. k výdajům 

 na projekt Asistenti prevence kriminality (finanční prostředky jsou určeny na mzdové náklady 
na 4 asistenty v období květen – prosinec 2015, mentora, náklady na školení, výstroj                
a pomůcky, asistenti budou působit v sociálně vyloučených lokalitách města),

 na akci Obnova zámeckého parku v Pavlovicích (cca 90 % objektů a pozemků areálu Domov 
Alfreda Skeneho je majetkem statutárního města Přerova, Olomoucký kraj zde provozuje 
domov pro seniory, park je velmi špatném stavu, odbor správy majetku a komunálních služeb 
zpracovává materiál zabývající se majetkem města, v jeho rámci by měla být řešena i otázka 
tohoto areálu),

 na pořízení velkoformátového plotteru s integrovaným skenerem (již proběhla dvě kola 
výběrového řízení, předpokládá se, že vysoutěžená cena bude nižší).

Také k předloze Žádost o sepsání splátkového kalendáře sdělil základní informace náměstek 
primátora. Žadatelka se nachází ve velmi tíživé životní situaci, kterou se snaží řešit. V tomto 
případě převažuje hledisko sociální a uzavření dohody o splátkách je pravděpodobně jedinou 
možností, která pro žadatelku nebude znamenat prohloubení stávajících problémů a pro město je 
naopak šancí na úhradu alespoň části dlužné částky. V průběhu diskuze padl návrh, zda by nebylo 
vhodné dluh prominout – toto řešení by mohlo vyvolat lavinový efekt, a proto je nutné s ním 
zacházet velmi opatrně. 

Poslední projednávanou předlohou bylo Vyhlášení Grantového programu na rok 2015. V důsledku 
připravované novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen návrh), která zásadním způsobem ovlivní stávající způsob 
poskytování dotací, nebyl Grantový program na rok 2015 vyhlášen, jak tomu bylo v minulých 
letech, na prosincovém jednání Zastupitelstva města Přerova. Důvodem byla skutečnost, že 
projednávání návrhu v Parlamentu ČR se neustále prodlužovalo a nebyla známá definitivní podoba 
návrhu ani jeho účinnost. Vzhledem k tomu, že Senát ČR vrátil návrh Poslanecké sněmovně 



s pozměňovacími návrhy a nebyl znám termín projednání, bylo přistoupeno ke zpracování výše 
zmíněné předlohy, aby mohl být grantový program vyhlášen a žadatelé mohli, na základě schválení 
a uzavření smluv, čerpat přidělené finanční prostředky. Ze stávajících informací uvedených na 
webových stránkách Poslanecké sněmovny vyplývá, že projednávání návrhu pokročilo. Sněmovna 
se jím zabývala na své 25. schůzi a o návrhu hlasovala dne 20.01.2015. V usnesení č. 582 je 
uvedeno, že Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 
294/6. Prezident zákon podepsal dne 26.01.2015. Definitivní znění zákona však zatím není 
k dispozici a dokud nebude zveřejněno ve Sbírce zákonů ČR, je otázkou, zda si můžeme být jeho 
konečnou podobou zcela jisti (zejména se jedná o účinnost zákona).

Po projednání předložených materiálů předseda výboru sdělil svou vizi jeho fungování. Výbor by 
měl plnit i roli iniciativní, například hledat rezervy v provozních výdajích města. V úplném závěru 
jednání výboru pak došlo ke vzájemnému představení jeho členů.

Další jednání výboru se uskuteční dne 3. března 2015.

V Přerově dne 28.01.2015

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová

……………………………….
Ing. Jiří Kohout

Příloha: prezenční listina


