
Zápis č. 02

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     
Zastupitelstva města Přerova

ze dne 03.03.2015

Přítomni: Omluveni:

Ing. Jiří Kohout

Ing. Martin Čechál

František Vančura, DiS

Ing. Drahomír Šiška

Ing. Hana Mazochová Igor Kraicz

PhDr. Jiří Pospíšil 

Mgr. Radovan Rašťák Nepřítomni:

Ing. Michal Symerský

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 6 členů, výbor byl
usnášeníschopný.

V rámci organizačních záležitostí byla řešena otázka pověřeného člena finančního a rozpočtového 
výboru. Zvolena byla Ing. Hana Mazochová.

Projednání bloku finančních záležitostí bylo zahájeno předlohou Rozpočtové opatření č. 2. 
Informace k jednotlivým bodům předlohy uvedl náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. V následné 
diskuzi byly zodpovězeny otázky členů výboru, vztahující se např.  

 k úpravě rozpočtu souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu, k níž dochází na 
základě sdělení jeho závazné výše Olomouckým krajem (úprava očekávané výše 43 650,6 tis. 
Kč obsažené ve schváleném rozpočtu města na rok 2015 na stanovenou, tj. na 43 485,6 tis. 
Kč). Na položce Ostatní nedaňové příjmy, a to až do jejího písemného stvrzení, zůstává 
očekávaná dotace na výdaje spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí ve výši 4 500,0 
tis. Kč,

 k úpravě rozpočtu na akci Babybox pro odložené děti, v tomto případě je zastupitelstvu 
navrhováno, v souladu s usnesením Rady města Přerova č. 200/9/9/2015, neschválit uvedené 
rozpočtové opatření. Důvodem je skutečnost, že rada města neschválila uzavření darovací 
smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a subjektem Babybox pro odložené 
děti - STATIM, z. s. na výměnu babyboxu ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Také ke dvěma předlohám, které se vztahují k žádostem o sepsání splátkového kalendáře, sdělil 
základní informace náměstek primátora. V případě první žadatelky, rada města, přestože stanoviska 
všech dotčených odborů jsou negativní, a to zejména z důvodu, že dotčená minulou dohodu 
nedodržela, doporučila uzavření dohody o splátkách. Dlužná částka se vztahuje k minulým letům, 
v současné době žadatelka své závazky hradí. Mimoto se jedná o byt v lokalitě, o kterou není 
přílišný zájem a v případě pronájmu jinému nájemci by bylo nutné byt rekonstruovat. Významnou 
část dluhu přitom činí poplatek z prodlení (u dluhů, které vznikly před 01.01.2014 činí poplatek 
z prodlení denně 2,5 ‰). Výbor uvedené důvody zohlednil a doporučil uzavření dohody. 
Doporučení ke schválení vyslovil výbor i u druhého žadatele o splátkový kalendář, přičemž zazněl 
názor, zda by neměla být obecně stanovena minimální hranice výše měsíčních splátek. Při 
projednání předlohy ke komunitnímu plánování byl vznesen dotaz k výši rozpočtového opatření ve 
vztahu k údajům v důvodové zprávě. Dodatečně bylo získáno vysvětlení odboru sociálních věcí       
a školství, kdy dle jejich sdělení nebylo před zpracováním předlohy možné dopředu přesně zadat       
a zpracovat poptávkové řízení na cenu výzkumu, vycházeli tedy z výše částek (pro Výzkum potřeb 
uživatelů sociálních služeb ve městě Přerov) hrazených při tvorbě II. střednědobého plánu, který se 
uskutečnil v roce 2010 (cca 90 000 Kč). Zbytek finančních prostředků, které jsou v rozpočtu odboru
(30 000 Kč) pokryjí běžné výdaje související s agendou komunitního plánování. K poslednímu 
materiálu náměstek primátora sdělil, že předloha Územní plán města Přerova – 4. změna bude 
z jednání zastupitelstva stažena a po následném doplnění předložena na dalším jednání. Z tohoto 
důvodu se výbor předlohou dále nezabýval. 

Po projednání předložených materiálů předseda výboru přednesl návrh, aby se výbor zabýval 
finančními toky souvisejícími s provozem zimního stadionu, které probíhají mezi statutárním 
městem, společností Teplo Přerov, a. s., a HC ZUBR Přerov s. r. o. Po rozsáhlé diskuzi bylo 
dohodnuto, že předseda výboru upřesní zadání stávající vize a výbor se bude záležitostí zabývat na 
některém z následujících jednání. 

Další jednání výboru se uskuteční dne 7. dubna 2015.



V Přerově dne 04.03.2015

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová

……………………………….
Ing. Jiří Kohout

Příloha: prezenční listina


