
Připomínkování základních okruhů úkolů
Finanční a rozpočtový výbor

Připomínka Způsob vypořádání Poznámka
Odrážka b) vyjadřuje stanoviska k předlohám určeným k projednání na 
zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se vztahují k hospodaření 
s majetkem a finančními prostředky města – hospodaření s majetkem  
- co vše je tím myšleno? veškeré předlohy MAJ, nebo pouze ty se 
stanoviskem OE?, výbor projednává předlohy jiných odborů než OE 
v případě vložení rozpočtového opatření nebo stanoviska

Připomínka byla akceptována – byla upřesněna 
formulace – viz odrážka b

Odrážka c) spolupodílí se na přípravě vnitřních předpisů vztahujících 
se k tvorbě a projednávání rozpočtu – doporučení specifikovat 
(vztahuje se k Zásadám ……?) nebo vypustit, pokud vnitřní přepis 
schvaluje ZM, bude výboru předložen vždy – výbor projednává 
veškeré předlohy OE předkládané ZM

Připomínka byla akceptována – vypuštěno, posunuto 
značení

Odrážka d) - spolupodílí - účastní (nebo jeho zástupci se účastní) se na
projednávání návrhu rozpočtu i výsledku rozborů hospodaření města

Připomínka byla akceptována – viz upravený text 
odrážky c) byl doplněn celý článek o zápisu.

Kontrolní výbor
Připomínka Způsob vypořádání Poznámka

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 
Připomínka Způsob vypořádání Poznámka

Připravovat doporučení a návrhy usnesení pro ZM, popř. i pro RM a 

stanoviska a závěry pro vybrané odbory MMPr v rámci těchto rolí

Připomínka nebyla akceptována - výbory jsou 
iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva města, ze své 
činnosti odpovědny zastupitelstvu města. Nemají tedy 
vazbu ani na radu, ani na magistrát. Vztah 



k Zastupitelstvu upravuje jednací řád. V souladu se 
zákonem plní výbory úkoly, jimiž je pověří 
zastupitelstvo. Nelze tedy dle mého názoru takto široce 
pojmout základní kompetence výboru. 
Navrhuji 

- ponechat kompetence dle předloženého návrhu,
- vyspecifikovat a doplnit kompetence ve věci 

veřejných zakázek, smluv a projektových 
dokumentací

- k plnění konkrétních úkolů bude Výbor 
zmocňován Zastupitelstvem (usnesení). 

Role výboru je v podstatě poradní – nelze tedy 
akceptovat, aby výbor rozhodoval.
+ doplněný text – písm. c) dále posunuté značení

1) Role poradní a kontrolní
 připomínkováni zadávací dokumentace zejména pro VZ a pro 

zpracování PD
 připomínkováni smluv nejen pro VŘ (zejména obchodní podmínky 

pro VZ)
 návrhy stanovisek k projektům a záležitostem týkající se rozvoje 

města
 připomínkováni PD
 účast v komisích pro VŘ
 podněty pro aktualizování vnitřních předpisu v souvislosti se 

změnami legislativy

- nutno projednat a vyspecifikovat – po dalším 
projednání bylo akceptováno 

- lze předkládat zastupitelstvu (z vlastní iniciativy)

2) role strategická a plánovací
 podněty a připomínky k tvorbě strategických plánů a materiálů
 podněty, připomínky, analýzy
 dotační a rozvojové programy (např. Program podpory výstavby 

technické infrastruktury, soutěž Rozkvetlé město)
 územní plány
 investiční plánování

- obsaženo v odrážce b)
- lze předkládat zastupitelstvu (z vlastní iniciativy)
- obsaženo v odrážce a)

- obsaženo v odrážce a)
- obsaženo v odrážce c)

3) role koordinační
 seskupování projektů - obsaženo v odrážce a)



 účasti v nadregionálních projektech
 zásobníky požadavků a projektových záměrů

- obsaženo v odrážce a)
- obsaženo v odrážce c)

4) motivačně-hodnotící
 hodnocení spolupracujících odborů magistrátu - nelze akceptovat – nemá oporu v zákoně

Tyto role bude VPRID uplatňovat v oblastech:
1) ekonomický rozvoj - podpora zaměstnanosti (brownfields, nové 

průmyslové zóny, inkubátor, rozvoj stávajících firem),
2) dopravy a veřejného prostoru města, infrastruktura (cyklodoprava, 

D1, vlaky, MHD, parking),
3) kanalizace, atd.
4) občanská vybavenost a kvalita života (bydlení, sociální, bezpečnost, 

vzdělaní, zdravotnictví),
5) cestovní ruch, kultura, sport, osoby se sníženou schopností orientací a 

pohybu
6) enviromentální (protipovodňová opatření, nakládání s odpady vč. 

otázky ZEVO, koncepce zeleně)

- všechny tyto oblasti jsou obsaženy ve slovech 
v oblasti rozvoje

- pro některé oblasti jsou zřízeny jiné poradní 
orgány: komise životního prostředí, komise pro 
cestovní ruch a kulturu, výbor pro školství a sport, 
výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro 
sociální začleňování

-

1) VPRID zastává názor, že navržené kompetence pro jeho práci neřeší, 
resp. z nich nevyplývá vymezení pravomocí výboru na jedné straně a na 
druhé straně odborů (oddělení) magistrátu při předkládání materiálů k 
vyjádření či stanovisku výboru ke konkrétním záležitostem (např. 
podněty občanů do zásobníku, návrhy opravy budov, organizace 
dopravy, apod.). Tyto relativně nepodstatné záležitosti nyní zabírají u 
VPRID minimálně 50% kapacity práce výboru a pokud by ZM mělo 
odhlasovávat vše, k čemu dá VPRID nějaké stanovisko, muselo by se 
s mírnou nadsázkou řečeno, scházet ZM každý týden aby vše 
projednalo….. Podle současného návrhu kompetencí by se těmito spíše 
operativními záležitostmi výbor neměl vůbec zabývat.

2) Vymezení kompetencí formulacemi (viz. návrh VPRID) :
a. připomínkováni zadávací dokumentace zejména pro VZ a pro 

zpracování PD
b. připomínkováni smluv nejen pro VŘ (zejména obchodní 

podmínky pro VZ)
c. návrhy stanovisek k projektům a záležitostem týkající se rozvoje 

ad 1) –

ve VPRID by měly být projednávány koncepční
záležitosti rozvojového charakteru (tedy nikoliv
co mu kdo z vedoucích předloží)

V příloze je uvedeno, že výbor vydává stanoviska buď 
na základě požadavku zastupitelstva nebo navrhovatele, 
který připravuje materiál do rady. Vztah mezi výborem a 
MMPr  je vždy prostřednictvím zastupitelstva.

ad 2) – bude akceptováno v úkolech výborů

-



města
d. připomínkováni PD

považuje VPRID za již naprosto přesné a vymezující. Z vyjádření ve 
„vypořádání připomínek“ naprosto nevyplývá, jak by to mělo být ještě 
více upřesněno a hlavně proč? Tyto kompetence pro VPRID považuje 
výbor za samozřejmé a logické.

3) účast v komisích pro výběr dodavatele VZ – zástupci VPRID zastávají 
názor, že pozice ve výběrových komisích VZ by měla být pro zástupce 
VPRID principiálně garantována. Výbor se neztotožňuje s vyjádřením ve 
„vypořádání připomínek“, že VŘ jsou v kompetenci RM. Pokud tato 
pravomoc bude dána zastupitelstvem přímo v kompetencích výboru 
PRID, bude to muset RM respektovat.

ad 3) – bude akceptováno v úkolech výborů

Hospodářský výbor
Připomínka Způsob vypořádání Poznámka

Provádí prověrky a rozbory hospodaření magistrátu města, všech jeho 
příspěvkových organizací a obchodních společností ve 100% vlastnictví 
města, a to zejména z hlediska hospodárnosti a, účelnosti (finanční 
ukazatele) a tak i z hlediska transparentnosti a kvantity(nefinanční 
ukazatele

- Rozbory  - provádí organizace samy (termín, který 
má vžitý obsah)

- Lze realizovat pouze bude-li Výbor k takové 
prověrce pověřen Zastupitelstvem

Plní úkoly, kterými jej pověří Zastupitelstvo, projednává návrhy od 
jednotlivých členů Zastupitelstva a Výborů. 

- První část v pořádku – vychází z dikce zákona
- Výbor by měl jednat o tom, oč jej požádá 

Zastupitelstvo anebo může podávat návrhy z vlastní 
iniciativy – viz návrh jednacího řádu

- Jednotné znění bodu u všech Výborů
Předkládá Zastupitelstvu své návrhy, stanoviska, doporučení. - V souladu se zákonem
Návrh

- Zabývat se environmentální politikou města
- Plnit funkci koordinátora při zpracování a naplňování 

energetické koncepce města 

Výbor odmítá



Spolupodílí se na přípravě neinvestičních akcí města s předpokládanou 
hodnotou plnění nad 500 tis. Kč bez DPH a na přípravě nákupu energií 
městem

 nutno projednat a vyspecifikovat (zákon o 
VZ…)

 odmítli energetickou koncepci
Návrh Z. Vojtáška

Vyhodnocuje rozbory hospodaření magistrátu města, všech jeho 
příspěvkových organizací a obchodních společností ve 100% vlastnictví 
města, a to zejména z hlediska hospodárnosti a, účelnosti (finanční ukazatele) 
a tak i z hlediska transparentnosti a kvantity (nefinanční ukazatele)

Nebo  

   Na základě pověření provádí prověrky hospodaření magistrátu města, všech 
jeho příspěvkových organizací a obchodních společností ve 100% vlastnictví 
města, a to zejména z hlediska hospodárnosti a, účelnosti (finanční ukazatele) 
a tak i z hlediska transparentnosti a kvantity(nefinanční ukazatele)

-

Druhá varianta – na základě návrhu Hospodářského 
výboru by je  Zastupitelstvo k tomu pověřilo

Problém – slovo prověrky

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování
Připomínka Způsob vypořádání Poznámka

Spolupracuje s bytovou komisí v oblasti související s problematikou   
sociálního začleňování

- Komise se jmenuje Komise pro projednávání 
záměrů v majetkoprávních záležitostech a pro 
hospodaření s obecními byty

- Problém spolupráce – Výbor je zřízen 
Zastupitelstvem a jen Zastupitelstvu může 
předkládat náměty a doporučení

- Zvážit, zda již není obsaženo (obecněji) 
v předcházejících odrážkách, dle mého názoru je

-



Spolupracuje s Kontrolním výborem v rámci kontroly dodržování právních 
předpisů

- V souladu se zákonem -

Spolupracuje s Výborem pro plán, rozvoj, investice a dopravu v rámci 
investic související s problematikou sociálního začleňování

- Zvážit, zda již není obsaženo (obecněji) 
v předcházejících odrážkách, dle mého názoru je

-

nebo obecně spolupracuje s ostatními výbory a komisemi v rámci 
problematiky související s náplní Výboru pro sociální a zdravotnické 
záležitosti a pro sociální začleňování

- Problém komisí viz výše
- Zvážit, zda již není obsaženo (obecněji) 

v předcházejících odrážkách, dle mého názoru je

-

Projednává žádosti o poskytnutí dotací v oblasti sociální a zdravotní a 
podává k nim stanoviska před projednáním v Zastupitelstvu města Přerova

- -

- -

Výbor pro školství a sport
Připomínka Způsob vypořádání Poznámka

Nerozporoval základní kompetence

Výbor pro místní části
Připomínka Způsob vypořádání Poznámka

Nerozporoval základní kompetence
Zpracoval si cíle výboru, které konkretizují obecněji stanovené základní 
kompetence


