
Zápis č. 08

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     
Zastupitelstva města Přerova

ze dne 06.10.2015

Přítomni: Omluveni:

Ing. Jiří Kohout

Ing. Martin Čechál

Ing. Hana Mazochová

Ing. Michal Symerský 

PhDr. Jiří Pospíšil

Ing. Bohumír Střelec

Igor Kraicz

Mgr. Radovan Rašťák

Ing. Drahomír Šiška 

Nepřítomni:

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 v 16,05 hod. jeho předseda      
Ing. Jiří Kohout, který přivítal přítomné včetně hosta a konstatoval, že jednání bylo řádně a včas 
svoláno. Na jednání bylo přítomno celkem 6 členů, výbor byl usnášeníschopný. 

Projednání bloku finančních záležitostí bylo zahájeno předlohou Rozpočtové opatření č. 14 a 16.
Informace k předlohám zařazeným do tohoto bloku uvedl náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.
Bylo vysvětleno, že číselná řada předlohy je uvedena správně, protože Rozpočtové opatření č. 15 
neobsahovalo rozpočtová opatření vyžadující schválení zastupitelstvem. Dále byly na základě 
dotazu doplněny informace k výdajům spojeným s veřejnou diskuzí na téma „Krok za krokem 
k inkluzivnímu vzdělávání na základních školách v Přerově“ - pronájem sálu a ozvučení 7 000 Kč, 
cestovní náhrady a odměny přednášejících 18 000 Kč, poštovné občerstvení, asistent 4 000 Kč atd.
Širší diskuze se rozvinula u předlohy Financování projektu „Parkovací dům pro kola, Přerov“ –
uzavření smluv. Na jednání se dostavil Mgr. Radovan Rašťák (16,15 hod.). Očekává se, že příjmy 
získané z úschovy kol pokryjí provozní náklady cyklodomu. Část úvěru, která zůstane neuhrazena 
po realizaci mimořádné splátky ve výši získané dotace, bude hrazena z příjmů z reklamy, která bude 
umístěna na objektu cyklodomu. Město má již příslib těchto smluv, přičemž objem takto získaných 
finančních prostředků by měl být dostatečný k úhradě zbývajících závazků vyplývajících ze 
smlouvy o úvěru. Dále byly zmíněny podmínky, za jakých Česká spořitelna, a. s., poskytne úvěr 
společnosti Přerovská rozvojová, s. r. o.,  především se jednalo o celkovou výši zajištění až 16 mil. 
Kč, a to do 31.12.2025. Bylo konstatováno, že se v poslední době jedná o běžnou praxi ze strany 
bank. U Žádosti o prominutí příslušenství dluhu nepanoval jednotný názor na posouzení situace 
žadatele a zohlednění důvodů, které vedly ke vzniku pohledávek na nájemném. K předlohám 
týkajícím se poskytování dotací bylo řečeno, že by měl být zachováván jednotný postup. Pokud 
v rozpočtu není k tomuto účelu rezerva, žádostem by nemělo být vyhověno. Dle náměstka 
primátora je nutné odlišovat, na co jsou finanční prostředky poskytovány, zda za účelem zábavy či 
z hlediska městem podpory hodného účelu. Dále byl sdělen názor, že žádosti často neobsahují 
ekonomické údaje. V rozpočtu na rok 2016 bude navržena rezerva k poskytování mimořádných 
dotací ve výši 282 tis. Kč. Dle většiny členů výboru měla církev při generální opravě kaple Sv. Jiří 
počítat s vícenáklady. V rámci akce, jejíž rozpočet činí cca 1,5 mil. Kč, by neměl být problém 
nalézt finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč, popř. je může církev uhradit ze svých zdrojů.

Dalším bodem jednání byly předlohy, k nimž odbor ekonomiky zpracoval stanovisko, v některých 
případech také rozpočtové opatření a byly zařazeny v bodech programu zastupitelstva mimo 
finanční záležitosti. První předlohou tohoto bloku byl Záměr statutárního města Přerova – převod 
nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 2144/5, v objektu 
bytový dům č.p.2144, příslušném k části obce Přerov I – město, na pozemku p.č. 1158, v k.ú. 
Přerov (nám. Fr. Rasche 7). Jedná se o jediný prodaný byt v tomto objektu. Členové výboru se 
v převážné většině shodli v názoru, že by bylo vhodné, aby byl celý objekt ve vlastnictví města. 
Zásadním problémem je však cena. Lze přepokládat, že cena stanovená znaleckým posudkem po 
rekonstrukci domu převýší stávajících 807 tis. Kč, přičemž, jak je uvedeno v důvodové zprávě,
nelze očekávat, že se podaří získat 250 tis. Kč, které dluží městu bývalý majitel za jeho 
spoluvlastnický podíl na nákladech spojených s rekonstrukcí domu. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o záměr, který umožní městu jednat se stávajícím majitelem bytu o ceně, doporučil výbor jeho 
schválení. Konečné rozhodnutí o úplatném převodu bytové jednotky do vlastnictví statutárního 
města bude záviset na vyjednané ceně. V případě předlohy Úplatný převod nemovitých věcí
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č.1961/1, části pozemku p.č.1961/2            
a pozemku p.č.1961/4 všechny v k.ú. Přerov bylo řečeno, zda by nebylo vhodnější řešení formou 
zápočtu, či zda bude alespoň smluvně ošetřeno, že nejdříve budou městu poukázány předmětné 
finanční prostředky a až následně dojde k vrácení zálohy na kupní cenu. Předlohu Předfinancování 
škol zařazených do Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblasti se zhoršenou kvalitou 
ovzduší uvedl náměstek primátora, který sdělil hlavní důvody, které vedly k volbě tohoto postupu –
na začátku školního roku mají rodiče nemalé výdaje související se školní docházkou dětí. Aby 



nedošlo k dalšímu navýšení těchto výdajů, město poskytne školám finanční prostředky na částečné 
předfinancování ozdravných pobytů a po získání dotace školy městu finanční prostředky vrátí. 
Školy, které organizují pobyty ještě v letošním roce, by měly dotace získat v únoru. Následně budou 
předmětné finanční prostředky použity k předfinancování dalšími školami a v květnu by měly být 
v plné výši vráceny do rozpočtu města.   U předlohy Finanční spoluúčast statutárního města Přerova 
při zapojení základních škol do projektu Příběhy našich sousedů – Paměť národa bylo odůvodněno 
rozpočtového opatření. Toto bylo na základě žádosti odboru doplněno dodatečně a je nezbytné, 
protože se jedná o převod z běžných výdajů do oblasti dotací a změnu příslušných závazných 
ukazatelů.

Na závěr byl výbor informován, že v příloze zápisu bude zaslán harmonogram projednávání návrhu 
rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2016, které se uskuteční ve dnech 21. - 23.10.2015.

Jednání výboru bylo ukončeno v 17,35 hod.

Příští jednání výboru se uskuteční dne 10. listopadu 2015.

V Přerově dne 07.10.2015

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová

……………………………….
Ing. Jiří Kohout

Příloha: prezenční listina


