
Zápis č. 03

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     
Zastupitelstva města Přerova

ze dne 07.04.2015

Přítomni: Omluveni:

Ing. Jiří Kohout

Ing. Martin Čechál

Ing. Hana Mazochová

PhDr. Jiří Pospíšil 

Mgr. Radovan Rašťák Nepřítomni:

Ing. Michal Symerský

Ing. Drahomír Šiška

František Vančura, DiS

Igor Kraicz

Hosté:

Ing. Petr Měřínský

Program:

1. Zahájení

2. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2014

3. Finanční záležitosti

4. Finanční záležitosti – ostatní odbory

5. Grantový program na rok 2015

6. 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 7 členů, výbor byl
usnášeníschopný.

První projednávanou předlohou byl Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za 
rok 2014. V 16,15 hod. se na jednání výboru dostavil PhDr. Jiří Pospíšil. Základní informace 
k hospodaření statutárního města v roce 2014 sdělil náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. Na 
dosaženém přebytku rozpočtového hospodaření se podílelo jak zvýšené plnění příjmů (především 
daňových - dle zákona o rozpočtovém určení daní, zvýšené plnění oproti upravenému rozpočtu 
činilo 40,8 mil. Kč), tak nižší čerpání výdajů, zejména těch investičních (Lávka U tenisu, Zajištění 
přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova, Obnova zámeckého parku 
v Pavlovicích aj. – všechny akce byly převedeny do rozpočtu roku 2015). Finanční prostředky
získané nad rámec upraveného rozpočtu daňových příjmů byly v převážné výši zapojeny do 
rozpočtu roku 2015 na nové akce, a to Jižní čtvrť I – Přerov – komunikace a Regenerace sídliště 
Předmostí – 11. etapa. V případě schválení Rozpočtového opatření č. 4 budou veškeré prostředky 
města zapojeny do rozpočtu roku 2015 s výjimkou zůstatku finančního vypořádání roku 2014 ve 
výši 140,3 tis. Kč, účelových prostředků EKO-KOM ve výši 2,3 mil. Kč a deponované daně 
z přenesené daňové povinnosti za období 12/2014 ve výši 1,1 mil. Kč. Další diskutovanou oblastí 
byl ukazatel dluhové služby. Celkově dluhová služba v roce 2014 činila 57,3 mil. Kč a oproti roku 
předcházejícímu vzrostla o 11,7 mil. Kč. Příčinou bylo zejména navýšení splátek k úvěru přijatému 
od Dexia Crédit Local. Úrokové sazby přijatých úvěrů se pohybovaly v rozmezí od 0,16 -1,2 % p.a.

Blok finančních záležitostí byl zahájen předlohou Schválení účetní závěrky statutárního města 
Přerova sestavené ke dni 31.12.2014. Dle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu obce mimo jiné vyhrazeno                
i schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni. Postup a požadavky jsou upraveny 
vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných 
účetních jednotek. Bylo konstatováno, že účetní závěrka prošla přezkoumáním auditora, z tohoto 
důvodu bylo doporučeno její schválení. Byl zodpovězen dotaz, zda město vytváří opravné položky
a rezervy – opravné položky vytváří, rezervy ne. Také k dalším předlohám základní informace 
podal náměstek primátora. Širší diskuze se rozvinula u předlohy Rozpočtové opatření č. 4, které řeší 
především zapojení zůstatku roku 2014 do rozpočtu roku 2015, často na akce, které byly 
rozpočtovány již v minulém roce, ale z nejrůznějších důvodů došlo k posunu jejich přípravy, a proto 
nebyly podloženy uzavřenými smluvními závazky. Byla nastolena otázka, zda prostřednictvím 
centrálních nákupů dojde k takovým úsporám výdajů, že kompenzují výši úhrad za nesplnění 
povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dále bylo podáno vysvětlení 
k zapojení předpokládané výše transferu na úhradu úvěru přijatého k financování projektu IOP 09 či 
k částce rezervované na případnou úhradu penále.

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. 
V případě předlohy Žádost o sepsání splátkového kalendáře převládl názor, že lze očekávat 
problémy s plněním dohody. U předlohy Žádost o prominutí poplatku z prodlení se většina členů 
výboru ztotožňuje s postupem, kdy v případě úhrady dluhů dochází, při první žádosti, k prominutí 
poplatku z prodlení ve výši 4/5 dlužné částky. Předlohu ve věci Hotelu Strojař uvedl předseda 
výboru. Rada města doporučila demolici objektu, město není schopno samo zafinancovat jeho 
přestavbu a dotační tituly jsou značně nejisté, přičemž každé z navrhovaných řešení lze realizovat 
levnějším způsobem jinde. Z těchto důvodů Rada města Přerova podává návrh, v případě převodu 
na město, objekt zbourat. V souvislosti se změnou příslušného zákona má také město účinné 
možnosti v ovlivňování financování ubytoven. Tiskovou zpráva Ministerstva obrany nelze 
považovat za jeho jednoznačné stanovisko. Jednání zástupců města s ministerstvem se uskuteční 



příští týden. Je otázkou, zda bude o objekt zájem za situace, kdy tam nemůže vzniknout sociální 
ubytovna. Bylo navrženo zvážit možnost zachování objektu k přechodnému ubytování dělníků 
v souvislosti s připravovanými velkými dopravními stavbami a vznesen dotaz, zda není možné 
zvolit vyčkávací taktiku, aby bylo varianty možného využití lépe připravit. V souvislosti 
s projednáváním předlohy Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple sv. Jiří 
v Přerově bylo sděleno, že Římskokatolická farnost Přerov podala žádost o podporu II. etapy 
obnovy kaple sv. Jiří také na Olomoucký kraj, který jí přiznal dotaci ve výši 490 tis. Kč. Lze 
předpokládat, že farnost dotaci kraji vrátí, protože jinak by vynaložila velmi malý objem vlastních
zdrojů. Z účasti na dalším jednání se omluvil náměstek primátora.

Následným bodem jednání byla předloha Grantový program pro rok 2015 v oblasti sportu, volného 
času, kultury, sociální a zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že výbor má k dispozici pouze výsledné 
tabulky návrhů, aniž by znal důvody pro přidělení právě těchto částek, byl předložen návrh, aby 
byla předloha vzata na vědomí. S tímto návrhem souhlasila nadpoloviční většina členů. Dále bylo 
doporučeno, aby pro lepší orientaci byly návrhy v tabulkách členěny nejen dle jednotlivých oblastí, 
ale také sestupně dle částek.

Do bodu různé byla zařazena předloha zpracovaná hospodářským výborem, kterou organizační 
pracovník obdržel v odpoledních hodinách v den jednání výboru. Výbor tedy neměl možnost se         
s předlohou předem seznámit. Na základě prezentovaných informací považuje její zpracování za 
nedostatečné. Poslední projednávanou záležitostí byl návrh obecně závazné vyhlášky č. …./2015,    
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Připomínky členů výboru:

 čl. 4 – sjednotit písmena c) a d) – neodlišovat město a místní části,

 čl. 6, odst. 2 – doplnit písm. f) areál restaurace Pivovar.

Další jednání výboru se uskuteční dne 5. května 2015.

V Přerově dne 09.04.2015

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová

……………………………….
Ing. Jiří Kohout

Příloha: prezenční listina


