
Strana 1

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEROVA

Přerov 20.3.2015

Předloha pro 5. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13.4.2015

Pořadové číslo: 

Předkladatel: Ing. Vladimír Holan, předseda Hospodářského výboru

Navrhovatel: Hospodářský výbor

Zpracovatel: Hospodářský výbor

Název materiálu:

Analýza poskytnutých plateb za přijaté faktury se zdanitelným plněním v roce 2014 evidovaných 
v účetnictví města Přerova, všech jeho příspěvkových organizací a obchodních společností ve 
100% vlastnictví města

Návrhy na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

U k l á d á  Radě města vypracování analýzy poskytnutých plateb za přijaté faktury se zdanitelným 
plněním v roce 2014 evidovaných v účetnictví města Přerova, všech jeho příspěvkových 
organizací a obchodních společností ve 100% vlastnictví města a předložení svých doporučení 
nejpozději na 8. zasedání zastupitelstva.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Vybrané cíle Plánu pro Přerov 2014-2018

 změnit smysl řízení města, jeho organizací, jím vlastněných obchodních společností 
– a to na otevřenou a transparentní službu, které se mohou aktivně účastnit občané

 zefektivnit nakládání s městským majetkem a prostředky
 účinně čelit korupci a zvýšit politickou zodpovědnost volených orgánů
 prosadíme ve vedení městských společností odbornost před stranickou příslušností a 

zprůhledníme hospodaření těchto společností

Smyslem navrženého usnesení je získat ucelený přehled o zásadních výdajích města, všech jeho
příspěvkových organizací a obchodních společností ve 100% vlastnictví města za rok 2014, a to 
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zejména z důvodu identifikace oblastí výrobků a služeb, u nichž lze odůvodněně očekávat úspory 
finančních prostředků při jejich centralizovaných nákupech.

Návrh postupu:

Každý subjekt samostatně vedoucí účetnictví provede export dat (veškerých přijatých faktur se 
zdanitelným plněním v roce 2014) ze svého účetnictví do excelu, a to v níže navrhovaném členění
a odešle na magistrát pověřené osobě (Útvar interního auditu?)

Doporučené názvy sloupců:

 Evidenční číslo faktury
 IČO dodavatele
 Název dodavatele
 Předmět plnění
 Fakturovaná částka vč. DPH
 Datum zdanitelného plnění

Pověřená osoba do excelu přiřadí další sloupec s názvem subjektu, který výše uvedená data zaslal.

Veškerá získaná data pak následně sloučí do jednoho souboru excelu/tabulky a provede základní 
analýzu pomocí standardní funkce „Kontingenční tabulka“

Výsledný datový soubor a závěry analýzy doporučujeme zveřejnit na stránkách města, postoupit 
k dalšímu projednání/vyjádření všem zúčastněným subjektům a dále

 Hospodářský výbor 
 Finanční a rozpočtový výbor
 Kontrolní výbor
 Úsek veřejných zakázek


