
Zápis č. 10

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     
Zastupitelstva města Přerova

ze dne 07.12.2015

Přítomni: Omluveni:

Ing. Jiří Kohout

Ing. Martin Čechál

Ing. Michal Symerský 

Ing. Hana Mazochová

PhDr. Jiří Pospíšil

Ing. Drahomír Šiška

Ing. Bohumír Střelec

Igor Kraicz

Mgr. Radovan Rašťák Nepřítomni:

Hosté:

Ing. Petr Měřínský 

Program:

1. Zahájení

2. Finanční záležitosti

3. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2016

4. Finanční záležitosti – ostatní odbory

5. 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               
a vzhledem k zaneprázdněnosti několika členů byl původně stanovený termín jednání přesunut, a to
na 07.12.2015. Na jednání bylo přítomno celkem 5 členů, výbor byl usnášeníschopný. 

Blok finančních záležitostí byl zahájen předlohou Rozpočtové opatření č. 19 a 20. Na jednání 
výboru se dostavil pan Igor Kraicz (16,10 hod.). Úvodní informace k veškerým předlohám tohoto 
bloku sdělil náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. Bylo zodpovězeno několik dotazů vztahujících 
se k uvedeným úpravám rozpočtu, například také k částce 5,4 mil. Kč, která byla zařazena do 
rozpočtu z důvodu obezřetnosti vzhledem k závazku ručení městem. Na základě nových informací 
je velmi pravděpodobné, že společnost Přerovská rozvojová, s. r. o., nebude úvěr čerpat a finanční 
prostředky budou v roce 2016 využity k jiným účelům. V této souvislosti byla položena otázka, zda 
nebude banka požadovat sankci za nečerpání úvěru. Smlouva bude ukončena dohodou, žádné 
sankce nebudou uplatněny. Rozpočtové opatření č. 21 bylo doporučeno ke schválení bez dotazů        
a připomínek. Dalším projednávaným materiálem byl návrh Obecně závazné vyhlášky č. ../2015,      
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání               
a odstraňování komunálních odpadů. Náměstek primátora seznámil přítomné se 4 hlavními
změnami, které vyhláška přináší. Dle návrhu vyhlášky by mělo dojít ke zvýšení poplatku na 680 
Kč, tzn. o 30 Kč/osoba/rok. V následné diskuzi byly sděleny důvody, které vedly ke zvýšení 
nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu a mimo jiné bylo řečeno, že lze očekávat 
navýšení i v roce 2017, kdy poplatek bude vycházet z nákladů roku 2015. Příčinou je zejména 
zvyšování nákladů na odstraňování černých skládek, častější svoz tříděného odpadu apod. Nelze 
říci, že by v místních částech byly horší podmínky – svoz každý týden (střídavě netříděný odpad, 
bioodpad), také došlo k posílení svozu velkoobjemových kontejnerů. Zvýšená pozornost by měla 
být věnována kontrole, zda soukromí podnikatelé hradí odpovídající objem odpadu a nevyužívají 
kontejnery pro občany. Pokud bude město mít zájem o to, aby bylo uklizené, náklady porostou.       
K této předloze výbor nepřijal usnesení (výsledek hlasování: Pro/2, Proti/3, Zdržel se/1).
Následující dvě předlohy byly přijaty bez větší diskuze. U materiálu Uzavření dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a. s., byla pouze zmíněna otázka vývoje ekonomiky               
a reálnosti poklesu úrokových sazeb do mínusových hodnot. Následovala předloha Dodatek č. 7 ke 
smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s. Smlouva již neodpovídá současné 
evropské legislativě v oblasti veřejné podpory a vyrovnávací platby za závazek veřejné služby za 
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Vzhledem k tomu, že společnost financovala 
zateplení sportovních areálů ze zdrojů jiných veřejných rozpočtů, je nutné dostát udržitelnosti
projektů, radikální změna smlouvy tedy není možná. Ve snaze v maximální míře zabránit 
překompenzaci při plnění závazku veřejné služby a také s ohledem na stav sportovních zařízení je 
navrhováno, že dotace bude poskytována výlučně na provoz, běžné opravy a údržbu majetku 
užívaného příjemcem dotace k provozu sportovních zařízení. K této předloze výbor nepřijal 
usnesení (výsledek hlasování: Pro/3, Proti/0, Zdržel se/3).

Dalším bodem jednání byla předloha Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2016. 
Úvodní informace k přípravě materiálu, jeho obsahu a podstatným údajům sdělil náměstek 
primátora. Z dalšího jednání výboru se omluvili pan Igor Kraicz a náměstek primátora Ing. Petr 
Měřínský. V následné diskuzi byly zodpovězeny otázky, které se v převážné většině týkaly 
jednotlivých řádků výdajové části rozpočtu (např. výdaje do oblasti místních komunikací, reflexní 
dopravní značení - výměna dopravních značek za reflexní je prováděna na základě platné vyhlášky 
a obnova je prováděna dle normy ČSN EN 12899-1 (737030), která tuto výměnu svislého 
dopravního značení určuje). K této předloze výbor nepřijal usnesení (výsledek hlasování:          
Pro/4, Proti/0, Zdržel se/1).

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. Veškeré tyto materiály uvedl předseda výboru a byly s jedinou výjimkou 



projednány bez širší diskuze. Součástí bloku byla i předloha Žádost o poskytnutí dotace (subjekt 
KBC Přerov), ke které výbor nepřijal usnesení (výsledek hlasování: Pro/4, Proti/0, Zdržel se/1).
Značnou polemiku vyvolala předloha Dotace na projekt “Zvýšení biologické diverzity zemědělské 
krajiny ve vybraných lokalitách Přerovska“ a to ve vztahu k navrhované částce, která plně 
neodpovídá požadavku spolku. Z tohoto důvodu byla vyslovena obava, zda nedojde k ohrožení 
realizace projektu.

Na závěr byla členům výboru tlumočena žádost personálního oddělení, aby:

 v případě změny zdravotní pojišťovny od 01.01.2016 tuto informaci předali personálnímu 
oddělení nejpozději do 31.01.2016,

pokud mají u města podepsané daňové prohlášení, se dostavili do 31.01.2016 na personální 
oddělení podepsat daňové prohlášení na rok 2016.

Jednání výboru bylo ukončeno v 17,40 hod.

Příští jednání výboru se uskuteční dne 12. ledna 2016.

V Přerově dne 09.12.2015

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová

……………………………….
Ing. Jiří Kohout

Příloha: prezenční listina


