
Zápis č. 16

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     
Zastupitelstva města Přerova

ze dne 16.08.2016

Přítomni: Omluveni:

Ing. Jiří Kohout

Ing. Hana Mazochová

Ing. Martin Čechál

Ing. Michal Symerský

Mgr. Radovan Rašťák

PhDr. Jiří Pospíšil

Ing. Drahomír Šiška Nepřítomni:

Ing. Bohumír Střelec

Igor Kraicz

Hosté:

Ing. Petr Měřínský

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 včetně hosta náměstka primátora Ing. Petra Měřínského        
a konstatoval, že jednání bylo řádně a včas svoláno. Na jednání bylo přítomno celkem 6 členů, 
výbor byl usnášeníschopný. 

Blok finančních záležitostí byl zahájen návrhem Rozpočtové opatření č. 14, který uvedl náměstek 
primátora. Stručně informoval o jednotlivých rozpočtových opatřeních. Byl vznesen jediný dotaz 
týkající se vlastnictví velkoplošné obrazovky umístěné na náměstí TGM v rámci programu k 760. 
výročí města Přerova - pronájem.

Následným bodem jednání byly návrhy, k nimž odbor ekonomiky zpracoval stanovisko, ve většině 
případů také rozpočtové opatření a byly zařazeny v bodech programu zastupitelstva mimo finanční 
záležitosti. V případě návrhu Změna zřizovací listiny Kulturních a informačních služeb města 
Přerova – uzavření dodatku č. 14 – provozování kina Hvězda sdělil základní informace předseda 
výboru, tyto následně doplnil náměstek primátora. Do doby než bude zpracována projektová 
dokumentace na rekonstrukci objektu včetně přeměny pivnice a dalších vymezených prostor na 
dětské oddělení knihovny, bude provoz pivnice zachován. Po rekonstrukci objektu bude řešeno, zda 
bude i nadále provozovatelem KIS nebo bude vyhlášeno výběrové řízení. Provozování objektu 
příspěvkovou organizací bude znamenat zvýšené nároky na rozpočet města. Návrh Žádost o sepsání 
splátkového kalendáře byl doporučen ke schválení bez doplňujících dotazů. Rozsáhlejší diskuze se 
rozvinula při projednávání návrhu Silnice I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa – záměr 
spolufinancování. Úvodní informace sdělil náměstek primátora, jedná se financování stavebních 
objektů, které přímo nesouvisí s předmětnou stavbou a jsou připravovány na základě požadavku 
statutárního města. Vedení města nemá signály, že by měly nastat jakékoliv komplikace a začátek 
stavby v roce 2018 se jeví jako zcela reálný. Následovala polemika o přínosu průpichu pro dopravu 
ve městě. Lze předpokládat, že dálnice bude zpoplatněna a řada řidičů bude hledat jiné trasy,            
a proto je nutné, aby byla zabezpečena doprava ve městě. Na jednání se dostavil Mgr. Radovan 
Rašťák (16.30 hod.). Uvedená částka bude v rozpočtu blokována postupně (např. po 5 mil. Kč). 
Návrh Financování speciálního pedagoga po ukončení udržitelnosti evropských projektů u Základní 
školy Přerov, Boženy Němcové 16 a Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov –
Předmostí, Hranická 14 uvedl předseda výboru. Bylo potvrzeno, že částka 1 545 tis. Kč vyčleněná 
v rozpočtu statutárního města na rok 2016 na nadstandardní financování a udržitelnost projektů se 
vztahuje pouze k výše uvedeným školám. Dále byly projednány návrhy na poskytnutí 
individuálních dotací, které, jako již i v minulosti, vyvolaly širokou rozpravu na téma spravedlnosti 
v jejich poskytování – zda by neměla být stanovena pravidla i pro tyto případy nebo dotace mimo 
vyhlášené programy by město nemělo poskytovat apod. Názor členů výboru v těchto záležitostech 
není jednotný, lze uvést, že největší shoda panovala na dodržení částky vymezené k poskytování 
dotací v rozpočtu města na daný rok, tzn. že, po jejím vyčerpání další dotace nebudou poskytovány, 
přičemž na individuální dotace by měla být ponechána odpovídající rezerva a byl také vysloven 
názor, zda nezvážit tuto částku procentuálně rozdělit do jednotlivých podporovaných oblastí tak, 
aby většina těchto prostředků nebyla poskytnuta na sport. Posledním návrhem byl Finanční 
příspěvek z rezervy Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón na rok 2016 a finanční spoluúčast města na obnově kaple sv. Jiří v Přerově. 
Návrh uvedl a podstatné informace sdělil předseda výboru. Tento návrh byl výborem pouze 
projednán (hlasování: 4 - 0 - 3).

Na závěr byl výbor stručně informován o hospodaření statutárního města Přerova za období             
I. pololetí roku 2016. Dle údajů z Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 
celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Fin 2-12M po konsolidaci skončilo hospodaření 
města k datu 30.06.2016 přebytkem ve výši 142,3 mil. Kč. Celkové příjmy byly plněny ve výši 
503,7 mil. Kč, tj. na úrovni 64,1 % upraveného rozpočtu, zatímco výdaje byly čerpány pouze 
v objemu 361,4 mil. Kč, tj. na 34,2 % upraveného rozpočtu. Kladně lze hodnotit plnění daňových 



příjmů dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění 
pozdějších předpisů, kdy ze stávajících dat vyplývá vcelku reálná šance, že rozpočet těchto příjmů 
bude překročen. Jistotu však přinese až připsání prosincového plnění na účet statutárního města.

Jednání výboru bylo ukončeno v 17,00 hod.

Příští jednání výboru se uskuteční dne 13. září 2016.

V Přerově dne 17.08.2016

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová

……………………………….
Ing. Jiří Kohout

Příloha: prezenční listina



Usnesení č. 16

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                   
Zastupitelstva města Přerova

ze dne 16.08.2016

FINANČNÍ A ROZPOČTOVÝ VÝBOR 

UFRV/16/1/2016     Schválení programu jednání

s c h v á l i l

program jednání.

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0

UFRV/16/2/2016      Rozpočtové opatření č. 14

d o p o r u č i l

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 14.

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0

UFRV/16/3A/2016    Změna zřizovací listiny Kulturních a informačních služeb města Přerova 
–
                                    uzavření dodatku č. 14 – provozování kina Hvězda                                                                    

d o p o r u č i l

schválit usnesení návrhu Změna zřizovací listiny Kulturních a informačních služeb města Přerova –
uzavření dodatku č. 14 – provozování kina Hvězda.                                                                                                     

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/1

UFRV/16/3B/2016      Žádost o sepsání splátkového kalendáře                                                             

d o p o r u č i l

schválit usnesení návrhu Žádost o sepsání splátkového kalendáře.                                                                                                            

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0

UFRV/16/3C/2016     Silnice I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa – záměr spolufinancování

d o p o r u č i l

schválit usnesení návrhu Silnice I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa – záměr spolufinancování.

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



UFRV/16/3D/2016   Financování speciálního pedagoga po ukončení udržitelnosti evropských 
                                     projektů u Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 a Základní školy     
                                     J. A. Komenského a Mateřské školy Přerov – Předmostí, Hranická 14                                         

d o p o r u č i l

schválit usnesení návrhu Financování speciálního pedagoga po ukončení udržitelnosti evropských                                      
projektů u Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 a Základní školy J. A. Komenského                  
a Mateřské školy Přerov – Předmostí, Hranická 14.                                                                                                                                       

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

UFRV/16/3E/2016     Žádost o poskytnutí dotace – DRAGON FORCE PŘEROV                                 

d o p o r u č i l

schválit usnesení návrhu Žádost o poskytnutí dotace – DRAGON FORCE PŘEROV.                                                                                                         

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/1

UFRV/16/3F/2016      Žádost o poskytnutí dotace – J.V.                                  

d o p o r u č i l

schválit usnesení návrhu Žádost o poskytnutí dotace – J.V.                                                                                                                             

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/2, Zdržel se/0

V Přerově dne 17.08.2016

...……………………..….
Ing. Jiří Kohout


