
Zápis č. 14

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     
Zastupitelstva města Přerova

ze dne 10.05.2016

Přítomni: Omluveni:

Ing. Jiří Kohout

Ing. Martin Čechál

Igor Kraicz

Ing. Bohumír Střelec

PhDr. Jiří Pospíšil

Ing. Michal Symerský Nepřítomni:

Ing. Hana Mazochová Ing. Drahomír Šiška

Mgr. Radovan Rašťák

Hosté:

Program:

1. Zahájení

2. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2015

3. Finanční záležitosti

4. Finanční záležitosti – ostatní odbory

5. Různé



Zápis:

Jednání finančního a rozpočtového výboru (dále jen výbor) zahájil v 16,10 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. 

První projednávanou předlohou byl Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za 
rok 2015. V 16,15 hod. se na jednání výboru dostavil Mgr. Radovan Rašťák. Základní informace 
k hospodaření statutárního města v roce 2015 ve stručnosti sdělil předseda výboru. Celkově byly 
příjmy plněny na 107 % upraveného rozpočtu a výdaje čerpány na úrovni 75,7 % upraveného 
rozpočtu. Zlepšený výsledek rozpočtového hospodaření činí 113,6 mil. Kč. Značná část 
nedočerpaných výdajů byla podložena objednávkami, smlouvami či se jednalo o akce nad 500 tis. 
Kč a byla prostřednictvím rozpočtových opatření převedena do rozpočtu roku 2016. Bylo 
konstatováno, že materiál představuje rozsáhlý soubor ucelených informací, z nichž lze čerpat           
i v následujících letech. Byl vznesen dotaz na částku celkových rozpočtových výdajů ve Výkazu 
pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí               
a regionálních rad ve výši 1 883 445 319,18 Kč – jedná se o částku včetně konsolidace výdajů, která 
dosahovala objemu 1 100 105 852,56 Kč. Rozpočtová skladba, která představuje jednotný systém 
třídění příjmů a výdajů rozpočtu, obsahuje také položky, jejichž prostřednictvím se účtují převody 
mezi jednotlivými bankovními účty územního samosprávného celku a vylučují tak možnost, aby 
tytéž zdroje byly zachyceny více než jednou. Tyto položky jsou označovány jako konsolidační        
a veškerá data čerpaná z výše uvedeného výkazu jsou v materiálu uváděna ve stavu „po 
konsolidaci“. 

Blok finančních záležitostí byl zahájen předlohou Rozpočtové opatření č. 9, kterou opět uvedl 
předseda výboru s tím, že bude reagovat na dotazy členů k jednotlivým rozpočtovým opatřením.
První dotaz směřoval k navýšení finančních prostředků na platy a pojistné zaměstnanců, částku ve 
výši 43 000 Kč nevyvolala pouze nutnost přesčasové práce, ale především prodloužení předmětné 
činnosti o jeden měsíc. V případě navýšení zdrojů v oblasti „Činnost místní správy“ souvisí 
převážná část uvedeného objemu finančních prostředků s výkonem sociálně právní ochrany dětí. 
Další otázka směřovala k posílení zdrojů na projektové dokumentace, konkrétně na akci „Přestupní 
terminál za nádražím v Přerově“. Přestože byly členům výboru poskytnuty veškeré informace 
uvedené v příslušné žádosti o rozpočtové opatření, byly tyto považovány za nedostatečné. Někteří 
z členů se také pozastavili nad výdaji města na vydání publikace a zejména pak posílením rozpočtu 
na právní služby v souvislosti s případným sporem s dopravcem, který zajišťoval provoz městské 
autobusové dopravy ve statutárním městě Přerově (jedná se o částku, kterou odbor evidenčních 
správních služeb a obecního živnostenského úřadu nedočerpal v roce 2015). Částky související 
s MAD převáděné v předešlých rozpočtových opatřeních do rezervy rozpočtu jsou vyhrazeny pro 
případ, že by statutární město muselo realizovat doplatek na základě výsledku probíhajících 
soudních sporů s firmami DLS Přerov a SAD Trnava. Širší diskuze se také rozvinula u částky 
převáděné do rezervy rozpočtu, která bude blokována k realizaci konkrétních, v rozpisu uvedených 
akcí. V převážné většině se jedná o akce, jejichž začátek realizace nebo přípravy se předpokládá 
ještě v letošním, popřípadě v následujícím roce, eventuálně bylo rozhodnuto o finanční spoluúčasti 
města. Následovala předloha Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na centrální 
požární stanici Přerov. Dle názoru členů výboru stát požaduje po obcích a krajích to, co by měl 
zabezpečovat sám. Po obcích chce vše uhradit (pozemky apod.), ale pro pořízení vybavení státních 
subjektů požaduje spoluúčast. Finanční příspěvky z rozpočtu kraje a obce vychází přímo ze zákona 
o požární ochraně. Nutno brát tak, že město přispívá na zvýšení bezpečnosti svých obyvatel.

Následným 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 ve vztahu ke konkrétní 
žádosti. K poskytování individuálních dotací se však rozvinula rozsáhlá debata v obecné rovině. 
Individuální dotace by měly být poskytovány pouze na akce, jejichž potřeba se projevila dodatečně, 



tzn., nemohla být podána žádost do vyhlášeného dotačního programu, např. účast na mistrovství 
ČR, světa. Je na zvážení, zda by i k poskytování individuálních dotací neměla být stanovena 
jednoduchá pravidla nebo zda by dotační program neměl být vyhlašován vícekrát za rok. Dle 
příslušného ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, se dotace poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu, na jiný 
účel určený žadatelem v žádosti nebo na účel stanovený zvláštním právním předpisem. Možnost 
individuálních dotací je vhodné zachovat, ovšem důsledně zvažovat, k jakému účelu bude dotace 
poskytnuta a zda nebylo možné řešit v rámci dotačního programu. Na poskytování individuálních 
dotací byla v rámci celkových zdrojů vymezených na dotace vyčleněna rezerva, jejíž zůstatek, 
v případě schválení předložených návrhů zastupitelstvem, bude pro rok 2016 činit 137 700 Kč.
K předloze Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple sv. Jiří v Přerově bylo 
řečeno, že dotace byla poskytnuta i v loňském roce, přičemž římskokatolická církev obdržela 
v rámci restitucí takové objemy finančních prostředků, které by jí měly umožnit opravy svého 
majetku.

V rámci bodu různé nebyl vznesen žádný návrh.

Jednání výboru bylo ukončeno v 17, 30 hod.

Příští jednání výboru se uskuteční dne 14. června 2016.

V Přerově dne 11.05.2016

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová

……………………………….
Ing. Jiří Kohout

Příloha: prezenční listina



Usnesení č. 14

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                   
Zastupitelstva města Přerova

ze dne 10.05.2016

FINANČNÍ A ROZPOČTOVÝ VÝBOR 

UFRV/14/1/2016   Schválení programu jednání

s c h v á l i l

program jednání.

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

UFRV/14/2/2016  Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2015

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2015.

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

UFRV/14/3A/2016   Rozpočtové opatření č. 9     

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Rozpočtové opatření č. 9.

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/1

UFRV/14/3B/2016   Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na centrální 
                                      požární stanici Přerov

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na centrální                                       
požární stanici Přerov.

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/1

UFRV/14/4A/2016     Žádost o poskytnutí dotace – Základní umělecká škola Bedřicha 
Kozánka, 
                                     Přerov                                     

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Žádost o poskytnutí dotace – Základní umělecká škola Bedřicha 
Kozánka, Přerov.                                                                                                                                                 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/1



UFRV/14/4B/2016     Žádost o dotaci – NA KOLE DĚTEM – nadační fond Josefa Zimovčáka                        

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Žádost o dotaci – NA KOLE DĚTEM – nadační fond Josefa Zimovčáka.                                                                                                            

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

UFRV/14/4C/2016 Žádost o dotaci – ANTIŠMEJDI s. r. o.

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Žádost o dotaci – ANTIŠMEJDI s. r. o.

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

UFRV/14/4D/2016 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple sv. Jiří  
                                      v Přerově                                   

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple sv. Jiří                                        
v Přerově.                                                                                                                                               

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/3

V Přerově dne 11.05.2016

...……………………..….
Ing. Jiří Kohout


