
Zápis č. 13

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     
Zastupitelstva města Přerova

ze dne 12.04.2016

Přítomni: Omluveni:

Ing. Jiří Kohout

Ing. Martin Čechál

Igor Kraicz

Ing. Michal Symerský

Ing. Bohumír Střelec

PhDr. Jiří Pospíšil

Ing. Drahomír Šiška Nepřítomni:

Ing. Hana Mazochová

Mgr. Radovan Rašťák

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. 

Blok finančních záležitostí byl zahájen předlohou Rozpočtové opatření č 7. Na jednání výboru se 
dostavil Mgr. Radovan Rašťák (16,10 hod.). Úvodní stručnou informaci k předloze sdělil předseda 
výboru s tím, že spíše bude reagovat na dotazy členů. První dotaz směřoval k zapojení 
neinvestičních dotací, konkrétně byly vysvětleny částky, které byly uvedeny na výdajové straně, tj. 
který text se vztahuje ke kterému řádku – např. na par 6171 jsou uvedeny zdroje určené na mzdy 
inventarizačních pracovníků. Další otázka směřovala k akci ZŠ Za Mlýnem – energetická opatření, 
kde předseda výboru osvětlil, že požadavek realizace akce bez vzduchotechniky vyšel od vedení 
školy, které uvedlo řadu argumentů na podporu tohoto řešení. Byla nastolena otázka dřívějšího 
navýšení finančních prostředků na PD se vzduchotechnikou. Následovala diskuze k Přemístění 
oddělení OPM a DSA do objektu ZŠ B. Němcové, kdy součástí předlohy jsou zdroje na studii k této 
akci. Bylo upřesněno, že přemístění se vztahuje k prostorám, které nejsou školou využívány. 
Někteří ze členů výboru si nejsou jisti, zda je to nejvhodnější místo a zda se tam ti, kteří o tom 
rozhodují, byli podívat. Studii bude zpracovávat firma, která objekt dobře zná. Následovala 
předloha Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 31.12.2015, k níž 
opět úvodní informace sdělil předseda výboru. Město nemá za povinnost tvořit fondy a převádět do 
nich výsledek hospodaření, a proto využívá evidenční účet Výsledek hospodaření předcházejících 
účetních období, na němž jsou výsledky hospodaření kumulovány. Bylo podáno bližší vysvětlení 
k pozdnímu zařazení investice do majetku ve vztahu k zápisu o řádném předání a převzetí 
dokončené stavby. Do účetnictví města jsou investice zařazovány na základě příslušného protokolu 
předaného správcem předmětného majetku. Oprava účetních odpisů, která vznikla pozdním 
zařazením majetku (Jižní předpolí Tyršova mostu) do účetní evidence bude realizována v účetním 
období 2016, a to jak na inventární kartě majetku, tak i v účetnictví města na příslušném účtu 
oprávek a účtu opravy předcházejících účetních období (Český účetní standard pro některé vybrané 
účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje).

Dalším bodem jednání byly předlohy, k nimž odbor ekonomiky zpracoval stanovisko, ve většině 
případů také rozpočtové opatření a byly zařazeny v bodech programu zastupitelstva mimo finanční 
záležitosti. Většina těchto předloh byla projednána bez širší diskuze. K předloze Církevní mateřská 
škola v Přerově – dotace pro školní rok 2016/2017 bylo poznamenáno, že se předpokládá stejný 
postup ve vztahu i k ostatním soukromým mateřským školám, tzn., že jsou podporovány ve 
srovnatelné míře. U předlohy Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 
2016/2017 byla zmíněna podpora inkluze ze strany státu. V této souvislosti byl vznesen dotaz, zda 
není možné získat finanční prostředky na sociálního pedagoga z prostředků MŠMT. K tomu bylo 
členem výboru sděleno, že financování inkluze zatím není schváleno a pokud by byla šance získat 
zdroje ze státního rozpočtu, škola by se o to zcela určitě snažila. Úvodní informace k předloze 
Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14 –
JUDISTICKÝ týden pro děti sdělil předseda výboru. Podporu akce lze chápat jako náhradu za 
ozdravné pobyty, protože tato škola se jako jediná nepřihlásila k jejich realizaci. 

Na závěr člen výboru navrhl zvážit, zda by z důvodu účasti členů nebylo vhodnější konat jednání 
výboru v pondělí či pátek. Na základě následné diskuze bylo dohodnuto, že jednání budou i nadále 
v úterý.



Jednání výboru bylo ukončeno v 17, 05 hod.

Příští jednání výboru se uskuteční dne 10. května 2016.

V Přerově dne 13.04.2016

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová

……………………………….
Ing. Jiří Kohout

Příloha: prezenční listina



Usnesení č. 13

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                   
Zastupitelstva města Přerova

ze dne 12.04.2016

FINANČNÍ A ROZPOČTOVÝ VÝBOR 

UFRV/13/1/2016     Schválení programu jednání

s c h v á l i l

program jednání.

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0

UFRV/13/2A/2016    Rozpočtové opatření č. 7

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Rozpočtové opatření č. 7.

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0

UFRV/13/2B/2016  Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 
   31.12.2015     

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 
31.12.2015.

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0

UFRV/13/3A/2016     Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova 
–
                                      pozemku p. č. 5781/16 v k.ú. Přerov 

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  
pozemku p. č. 5781/16 v k.ú. Přerov. 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0

UFRV/13/3B/2016     Církevní mateřská škola v Přerově – dotace pro školní rok 2016/2017                                     

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Církevní mateřská škola v Přerově – dotace pro školní rok 2016/2017.                                                                                             

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0



UFRV/13/3C/2016   Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 
                                      2016/2017                                     

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 
2016/2017.                                                                                                            

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0

UFRV/13/3D/2016    Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, 
                                     Hranická 14 – JUDISTICKÝ týden pro děti 

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, 
Hranická 14 – JUDISTICKÝ týden pro děti.

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0

UFRV/13/3E/2016   Žádost o dotaci – Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého 
                                     kraje                                     

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Žádost o dotaci – Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého 
kraje.                                                                                                            

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0

UFRV/13/3F/2016     Žádost o dotaci – „LIBERTY PEOPLE“                                                                           

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Žádost o dotaci – „LIBERTY PEOPLE“.                                                                           

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0

V Přerově dne 13.04.2016

...……………………..….
Ing. Jiří Kohout


