
Zápis č. 09

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     
Zastupitelstva města Přerova

ze dne 10.11.2015

Přítomni: Omluveni:

Ing. Jiří Kohout

Ing. Martin Čechál

Ing. Hana Mazochová

Ing. Michal Symerský 

PhDr. Jiří Pospíšil

Mgr. Radovan Rašťák

Ing. Bohumír Střelec

Igor Kraicz

Ing. Drahomír Šiška Nepřítomni:

Hosté:

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 a konstatoval, že jednání bylo řádně a včas svoláno. Na 
jednání bylo přítomno celkem 7 členů, výbor byl usnášeníschopný. 

V bloku finančních záležitostí byl předložen pouze jeden materiál, a to Rozpočtové opatření č. 18.
Na jednání výboru se dostavil Ing. Michal Symerský (16,10 hod.). K materiálu byla vznesena 
otázka k částce převáděné za účelem zpracování studie proveditelnosti sítě cyklistických 
komunikací propojující všechny místní části s Přerovem. Jedná se o převod celého nevyužitého 
zůstatku finančních prostředků ze zrušeného Programu podpory výstavby technické infrastruktury. 
Předpokládá se, že vysoutěžená cena bude nižší a zbývající finanční prostředky budou použity 
k úhradě dalších studií. Zpracování výše uvedené studie je nezbytné s ohledem na možnost čerpání 
zdrojů z ITI na výstavbu cyklostezek. Další dotaz směřoval k částce na úhradu penále za prodlení 
s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Protože zatím nebylo rozhodnuto ve věci odvolání, 
správní žaloby, ani žádosti o prodloužení posečkání s úhradou, v případě, že se tak nestane do 
17.12.2015, bude nutné úhradu realizovat.

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 byla Žádost o poskytnutí dotace – Domov 
Alfréda Skeneho Pavlovice u Přerova. Dle názoru člena výboru by se u všech občanů, kteří mají 
zachován trvalý pobyt v Přerově, mělo postupovat stejně, tzn. dotaci poskytnout. Rozsáhlejší 
diskuzi vyvolal návrh na Změnu vnitřního předpisu č. 18/05 – Statutu trvalého peněžního fondu 
„Sociální fond zaměstnanců města Přerova“. Bylo konstatováno, že změna statutu sociálního fondu 
v době, kdy ještě probíhá kolektivní vyjednávání, není optimální a může vzniknout řada problémů. 
Při vyjednávání je třeba brát v potaz partnera, tj. odbory. Výše přídělu do fondu má být srovnávána 
s jinými statutárními městy, popř. městy obdobné velikosti a ne obchodními společnostmi na území 
města, podmínky jsou rozdílné. K vyjmutí důchodců z okruhu osob, na které se sociální fond 
vztahuje, bylo řečeno, že vyjadřuje všeobecný pokles úcty ke stáří v celé společnosti. Snížením 
výše přídělu ze 4 % objemu mzdových prostředků na 2,5 % v roce 2016 dojde v porovnání s rokem 
2015 ve finančním vyjádření k poklesu přídělu o 2,1 mil. Kč (rozpočet 2015 – 5,5 mil. Kč, návrh 
rozpočtu 2016 – 3,4 mil. Kč). Bez připomínek byla doporučena ke schválení předloha Dotace na II. 
etapu obnovy kaple sv. Jiří v Přerově.

Na závěr byl výbor stručně informován o přípravě návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na 
rok 2016. Veřejné projednání návrhu rozpočtu se uskuteční dne 25. listopadu 2015.

Jednání výboru bylo ukončeno v 17,10 hod.

Příští jednání výboru se uskuteční dne 8. prosince 2015.

V Přerově dne 11.11.2015

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová

……………………………….
Ing. Jiří Kohout

Příloha: prezenční listina


