
Zápis č. 06

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     
Zastupitelstva města Přerova

ze dne 07.07.2015

Přítomni: Omluveni:

Ing. Martin Čechál

Ing. Hana Mazochová

Ing. Jiří Kohout

Ing. Drahomír Šiška

PhDr. Jiří Pospíšil Ing. Michal Symerský

Igor Kraicz

Mgr. Radovan Rašťák Nepřítomni:

Hosté:

Ing. Alice Kutálková

Program:

1. Zahájení

2. Finanční záležitosti

3. Finanční záležitosti – ostatní odbory

4. Různé



Zápis:

Jednání finančního a rozpočtového výboru (dále jen výbor) zahájila Ing. Hana Mazochová, která
přivítala přítomné včetně hosta Ing. Alice Kutálkové a konstatovala, že jednání bylo řádně a včas 
svoláno. Jednání výboru započalo v 16,15 hod, kdy již bylo přítomno celkem 5 členů, a výbor byl
usnášeníschopný.

Projednání bloku finančních záležitostí bylo zahájeno předlohou Rozpočtové opatření č. 10 a 11.
Informace k jednotlivým předlohám zpracovaným odborem ekonomiky sdělila Ing. Eva Řezáčová.
V následné diskuzi se u výše zmíněné předlohy členové výboru pozastavili nad tím, zda výše částky 
vymezená na rekonstrukci 350 m chodníku, která činí 1,9 mil. Kč, je odpovídající. Vzhledem 
k tomu, že žádný z členů výboru není odborníkem v oblasti stavebnictví, výbor předpokládá, že 
požadovaný objem finančních prostředků vychází z podkladů a zkušeností odboru, který 
předmětnou žádost zpracoval. U předlohy Vnitřní předpis č. …/2015 byli zpracovatelé upozorněni 
na skutečnost, že v čl. 4, bodu 5) je navíc písmeno „a“, toto bude následně opraveno. Předloha 
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci řeší poskytnutí 
finančních prostředků ze strany města společnosti, kterou vlastní, a to za účelem realizace projektu 
Parkovací dům pro kola. Bližší informace o zdrojích, z nichž společnost předpokládá úhrady splátek 
závazků spojených s realizací projektu, nemá odbor ekonomiky k dispozici. Obecně závaznou 
vyhláškou č. …/2015, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2013, o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství, se navrhuje osvobodit nově od poplatku také poplatníky, 
kteří užívají veřejné prostranství způsobem, který je ve veřejném zájmu města v souvislosti 
s akcemi, v nichž je město spoluúčastníkem. Rozpočet statutárního města Přerova pro rok 2015 
očekává u tohoto poplatku příjem ve výši 1,3 mil. Kč, výše uvedené rozšíření osvobození by 
nemělo výraznějším způsobem tuto částku negativně ovlivnit. Dále je aktualizována příloha 
vyhlášky, a to z důvodu doplnění nově pojmenovaných ulic a úpravy psaní názvů míst.

Následně 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 Opravy místních komunikací. Výbor 
doporučil doplnit návrh na usnesení o bod b) ve znění uvedeném v usnesení číslo 
UFRV/06/3A/2015. Zvažováno bylo také doplnění o bod c), na základě kterého by body usnesení 
a), b) byly aplikovány pouze v případě, že by nedošlo k výraznému meziročnímu poklesu příjmové 
strany rozpočtu. Bylo diskutováno, zda je pro vyjádření poklesu vhodnější procentuální vyjádření 
(např. 2 - 3%) či konkrétní částka, např. 10 mil. Kč. Po projednání nebylo toto doplnění navrženo. 
K předlohám Upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti a Svaz tělesně postižených 
v České republice z. s. místní organizace Přerov – Žádost o poskytnutí mimořádné dotace na 
činnost v roce 2015 nebylo připomínek. U předlohy Žádost o dotaci bylo konstatováno, že žádost o 
dotaci subjektu KARATE PŘEROV, o. s. je velmi obecná a navíc žádný z účastníků nominovaných 
na Mistrovství světa v Japonsku nemá bydliště v Přerově a jeho místních částech.

Výboru byl také zaslán k projednání materiál hospodářského výboru Zásady a doporučení pro obsah 
stanov municipálních obchodních společností s obchodní firmou Technické služby města Přerova,    
s. r. o. a Teplo Přerov a. s. Členové výboru mají k materiálu řadu dotazů, např. zda existuje právní 
rozbor, zda je návrh v souladu s právními předpisy a je možné jej akceptovat. Je nutné podrobné 
vysvětlení. Z tohoto důvodu bude na příští jednání výboru přizván zástupce hospodářského výboru. 
Členové výboru zašlou své písemné připomínky k materiálu v termínu do 20.07.2015 
organizačnímu pracovníkovi, který je do 31.07.2015 předá předsedoví výboru, jehož 
prostřednictvím budou postoupeny hospodářskému výboru, aby na následném jednání byl jeho 
zástupce schopen reagovat a podat vysvětlení k veškerým připomínkám.

V úplném závěru jednání byl jedním ze členů výboru předložen návrh na úpravu programu a to tak, 
že by veškeré projednávané předlohy byly řazeny pod jedním bodem programu, tzn. pouze Finanční 
záležitosti. Tento návrh nebyl přijat.



Jednání výboru bylo ukončeno v 17,50 hod.

Další jednání výboru se uskuteční dne 1. září 2015, přičemž na tomto jednání budou po dohodě 
stanoveny také následující termíny. 

V Přerově dne 08.07.2015

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová

……………………………….
Ing. Hana Mazochová

Příloha: prezenční listina


