
Zápis č. 11

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     
Zastupitelstva města Přerova

ze dne 13.01.2016

Přítomni: Omluveni:

Ing. Jiří Kohout

Ing. Martin Čechál

Ing. Michal Symerský

Ing. Hana Mazochová

PhDr. Jiří Pospíšil

Ing. Drahomír Šiška

Igor Kraicz

Ing. Bohumír Střelec

Mgr. Radovan Rašťák

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 15,35 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 13.01.2016. V budoucnu bude snaha, aby byly dodržovány stanovené termíny jednání. Na 
jednání bylo přítomno celkem 6 členů, výbor byl usnášeníschopný. 

Blok finančních záležitostí byl zahájen předlohou Rozpočtové opatření č. 22. Úvodní informace 
k oběma předlohám tohoto bloku sdělil předseda výboru Ing. Jiří Kohout. Předloha byla doporučena 
ke schválení bez rozsáhlejší diskuze. K materiálu Rozpočtové opatření č. 1 bylo vzneseno několik 
dotazů vztahujících se např. k zapojení části zůstatku zdrojů 2015 k financování akcí roku 2016, na 
jejichž financování bude statutární město žádat dotace, přičemž jedním z podkladů je prokázání 
zdrojů (k financování budou využity prostředky uspořené na akcích nad 500 tis. Kč v roce 2015 a 
značná část rezervy, která byla i za tímto účelem v rozpočtu 2015 vytvářena). Výbor se pozastavil 
nad částkou vymezenou na akci Stavební úpravy ZŠ Za Mlýnem – energetická opatření, která se 
jeví jako příliš vysoká, a to také s ohledem na dotaci, která bude činit pouze 40 % z celkových 
uznatelných výdajů. Vzhledem k tomu, že členové výboru nemají k dispozici projekt, nelze 
posoudit, zda byl zvolen nejvhodnější postup, zateplení polystyrenem spolu s plastovými okny není 
vhodné, protože je nutné řešit vzduchotechniku.

Dalším bodem jednání byly předlohy, k nimž odbor ekonomiky zpracoval stanovisko včetně
rozpočtového opatření, a byly zařazeny v bodech programu zastupitelstva mimo finanční záležitosti.
Veškeré tyto materiály uvedl předseda výboru. Součástí bloku byla i předloha Sportovní klub
Přerov - žádost o poskytnutí mimořádné dotace. Z předlohy není zcela jednoznačně zřejmé, co vše 
bude SK za částku ve výši 9,5 mil. Kč vybudováno (vhodná příloha: celý projekt) a chybí deklarace 
reciprocity, tj. co město podporou získá. Tuto otázku zodpověděl předseda výboru – občanům města 
zůstane zachován volný vstup do areálu a možnost jeho využití v době, kdy je tam volno. Dle 
názoru členů výboru by informace k podporám obdobného objemu měly být předkládány 
s předstihem.

Na závěr byly stanoveny termíny dalších jednání:

 9. února 2016,

 8. března 2016,

 12. dubna 2016,

 10. května 2016,

 14. června 2016.

Jednání výboru bylo ukončeno v 16,40 hod.

Příští jednání výboru se uskuteční dne 9. února 2016.

V Přerově dne 15.01.2016

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová

……………………………….
Ing. Jiří Kohout

Příloha: prezenční listina


