
Zápis č. 05

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     
Zastupitelstva města Přerova

ze dne 02.06.2015

Přítomni: Omluveni:

Ing. Jiří Kohout

Ing. Martin Čechál

PhDr. Jiří Pospíšil

Ing. Hana Mazochová

Ing. Drahomír Šiška

Igor Kraicz

Mgr. Radovan Rašťák Nepřítomni:

Ing. Michal Symerský

Hosté:

Ing. Petr Měřínský

Program:

1. Zahájení

2. Finanční záležitosti

3. Finanční záležitosti – ostatní odbory

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 5 členů, výbor byl 
usnášeníschopný.

Projednání bloku finančních záležitostí bylo zahájeno předlohou Přepočet splátkového kalendáře ke 
smlouvě o zápůjčce č. 5/2014 z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu. Informace 
k jednotlivým předlohám uvedl náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. Na jednání výboru se 
dostavil Mgr. Radovan Rašťák (16,10 hod.). V následné diskuzi bylo u předlohy Rozpočtové 
opatření č. 7 a 8 odůvodněno navýšení provozních příspěvků příspěvkových organizací z důvodu 
změny výše odpisů v důsledku úpravy vnitřního předpisu, na jejímž základě došlo ke změně 
zůstatkové ceny dlouhodobého majetku ve vlastnictví statutárního města Přerova a jím zřízených 
příspěvkových organizací z původních 5 % pořizovací ceny na 0 Kč při vyřazení majetku z užívání. 
Předloha Žádost Nadace pro transplantaci kostní dřeně o finanční prostředky je předkládána 
opětovně, ovšem s opačným návrhem na usnesení a doplněným rozpočtovým opatřením, protože 
Zastupitelstvo města Přerova se usneslo, že účel nadace je hoden podpory města. K předloze 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o zápůjčce č. MMPr-SML/0686/2014 bylo sděleno, že projekt, na nějž 
byla zápůjčka poskytnuta, prochází další kontrolou a finanční prostředky budou příjemci proplaceny 
nejdříve na podzim.

Dále byly projednány předlohy, k nimž odbor ekonomiky zpracoval stanovisko, v některých 
případech také rozpočtové opatření a byly zařazeny v bodech programu zastupitelstva mimo 
finanční záležitosti. Rozsáhlou diskuzi vyvolala předloha Žádost o sepsání splátkového kalendáře. 
Platnost předmětné nájemní smlouvy vypršela, nová bude uzavřena na dobu tří měsíců (opakovaně) 
a v případě, že nebudou závazky z ní vyplývající plně hrazeny, a to včetně navržených splátek 
současného dluhu, bude přistoupeno k radikálnímu řešení. V této souvislosti bylo řečeno, že 
stávající sociální systém bohužel umožňuje použít finanční prostředky poskytnuté státem na bydlení 
k jinému účelu. 98 % Romů v Přerově je nezaměstnaných, přičemž jejich zájem o legální práci je 
minimální. Je pro ně mnohem výhodnější pobírat sociální dávky, a to zejména s ohledem na možné 
uplatnění související s dosaženým vzděláním a exekuce. Stát by měl umožnit ubytování na úrovni 
základního standardu (např. holobyty) a neposkytovat finanční prostředky. Také důvody uvedené 
v žádostech o splátkové kalendáře je zpravidla třeba brát s rezervou. K předloze Poskytnutí 
mimořádné účelové dotace pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1963, nám. Svobody 4,5 
v Přerově bylo řečeno, že výbor považuje žádost za neopodstatněnou. Město přispívá na opravy 
společných prostor domu do fondu oprav ve výši svého spoluvlastnického podílu. Z dalšího jednání 
výboru se omluvil pan Igor Kraicz (17,05 hod.)

Na základě žádosti kanceláře primátora byl výboru předložen k připomínkám Vnitřní předpis          
č. 2/10 Pravidla pro poskytování odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných 
statutárním městem Přerovem, s výjimkou škol a školských zařízení, ve znění vnitřního předpisu     
č. 7/11, č. 18/11 a č. 10/2012. Také k tomuto materiálu probíhala široká diskuze. I když se názory 
různily, bylo konstatováno, že kritéria jsou vhodná, protože umožňují alespoň určitou objektivizaci. 
Činnost organizací je rozdílná, jen velmi obtížně by bylo možné stanovit kvantifikované ukazatele. 
Ve veřejném sektoru je třeba brát v úvahu také dosažený užitek pro občany. Každopádně by bylo 
vhodné stanovit konkrétní úkoly (plánovat 3 - 5 úkolů pro každého ředitele a hodnotit jejich splnění 
podle stanoveného plánu). Odměny jsou zpravidla součástí mzdy a neměly by být poskytovány 
pouze v případě, kdy k tomu existuje zřejmý důvod – nespokojenost občanů se službami, 
nedodržení stanoveného finančního limitu apod.

Výboru byl také zaslán k připomínkám návrh úprav Zásad upravujících rozpočtový proces                
a následné vyhodnocování rozpočtu. Bylo dohodnuto, že členové výboru se k návrhu vyjádří 
emailem v termínu do 08.06.2015.



Na závěr byl výbor informován o hospodaření města k datu 30.04.2015 (dle výkazu FIN 2-12M 
dosáhly příjmy po konsolidaci výše 241,9 mil. Kč, tj. úrovně 32,5 % upraveného rozpočtu, výdaje 
po konsolidaci byly čerpány ve výši 236,1 mil. Kč, tj. 25 % upraveného rozpočtu) a plnění 
daňových příjmů dle zákona 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů k datu 31.05.2015             
(v porovnání se stejným obdobím loňského roku činí skutečný příjem o 23,8 mil. Kč méně).

Další jednání výboru se uskuteční dne 7. července 2015.

V Přerově dne 03.06.2015

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová

……………………………….
Ing. Jiří Kohout

Příloha: prezenční listina



Usnesení č. 05

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                   
Zastupitelstva města Přerova

ze dne 02.06.2015

FINANČNÍ A ROZPOČTOVÝ VÝBOR 

UFRV/05/1/2015   Schválení programu jednání

s c h v á l i l

program jednání.

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0

UFRV/05/2A/2015    Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o zápůjčce č. 5/2014 z Fondu    
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o zápůjčce č. 5/2014 
z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu.

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0

UFRV/05/2B/2015    Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města.

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0

UFRV/05/2C/2015     Rozpočtové opatření č. 7 a 8

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Rozpočtové opatření č. 7 a 8.

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0

UFRV/05/2D/2015    Žádost Nadace pro transplantaci kostní dřeně o finanční prostředky

p r o j e d n a l

předlohu Žádost Nadace pro transplantaci kostní dřeně o finanční prostředky.

Výsledek hlasování: Pro/4, Proti/0, Zdržel se/2

UFRV/05/2E/2015   Dodatek č. 2 ke smlouvě o zápůjčce č. MMPr–SML/0686/2014

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Dodatek č. 2 ke smlouvě o zápůjčce č. MMPr–SML/0686/2014.

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0



UFRV/05/3A/2015    Žádost o sepsání splátkového kalendáře

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Žádost o sepsání splátkového kalendáře. 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/1, Zdržel se/0

UFRV/05/3B/2015 Poskytnutí mimořádné účelové dotace pro Společenství vlastníků 
                                      jednotek domu č.p. 1963, nám. Svobody 4,5 v Přerově

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Poskytnutí mimořádné účelové dotace pro Společenství vlastníků                                       
jednotek domu č.p. 1963, nám. Svobody 4,5 v Přerově.

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0

UFRV/05/3C/2015  Smíšená stezka pro chodce a cyklisty v rámci stavby silnice I/55 MÚK 
                                      s ČD Přerov – Předmostí - spolufinancování                                       

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Smíšená stezka pro chodce a cyklisty v rámci stavby silnice I/55 MÚK                                       
s ČD Přerov – Předmostí – spolufinancování.                                        

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0

UFRV/05/3D/2015  Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
                                       výchovy a osvěty     

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání,                                        
výchovy a osvěty ve Variantě I.     

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel/0

UFRV/05/4/2015  Vnitřní předpis č. 2/10 Pravidla pro poskytování odměn ředitelům 
                                       příspěvkových organizací                                              

v z a l  n a  v ě d o m í

Vnitřní předpis č. 2/10 Pravidla pro poskytování odměn ředitelům příspěvkových organizací 
zřizovaných statutárním městem Přerovem, s výjimkou škol a školských zařízení, ve znění vnitřního 
předpisu č. 7/11, č. 18/11 a č. 10/2012.                                        

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0

V Přerově dne 03.06.2015

...……………………..….
Ing. Jiří Kohout


