
Zápis č. 17

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     
Zastupitelstva města Přerova

ze dne 13.09.2016

Přítomni: Omluveni:

Ing. Jiří Kohout

Ing. Martin Čechál

Ing. Michal Symerský

Ing. Hana Mazochová

Igor Kraicz Mgr. Radovan Rašťák

PhDr. Jiří Pospíšil Ing. Bohumír Střelec

Ing. Drahomír Šiška Nepřítomni:

Hosté:

Ludmila Tomaníková

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 paní Ludmily Tomaníkové, členky 
Zastupitelstva města Přerova a konstatoval, že jednání bylo řádně a včas svoláno. Na jednání bylo 
přítomno celkem 5 členů, výbor byl usnášeníschopný. 

V rámci finančních záležitostí byl předložen pouze návrh Rozpočtové opatření č. 15 a 16, který
stručně uvedl předseda výboru a následně dal prostor k diskuzi k jednotlivým bodům důvodové 
zprávy. První dotaz směřoval k zapojení dotace na výkon přímé sociální práce, a to zejména 
k částce vymezené na vybavení kancelářským nábytkem. Jedná se o využití zdrojů dotace a dle 
sdělení odboru sociálních věcí a školství je všechno navrhované dovybavení sociálních pracovníků 
v souladu s platnou metodikou MPSV ČR a bude sloužit ke kvalitnějšímu výkonu sociální práce        
v přenesené působnosti. Další dotaz se týkal navýšení mzdových prostředků na přesčasy u strážníků 
městské policie. Důvodem je nutnost prostřednictvím přesčasů zajistit nezbytné záležitosti, které 
nebyly realizovány v předcházejícím roce v takovém rozsahu nebo se provádí pouze v roce 
letošním. Jedná se zejména o zajištění dvoudenního psychologického školení zaměřeného na 
zvládání zátěžových situací a asertivitu chování strážníků, účast na školení v souvislosti                    
s prolongační zkouškou u 33 strážníků a nutnost zajistit veřejný pořádek a bezpečnost občanů při 
hokejových utkáních v součinnosti s PČR. Diskutována byla také záležitost posílení rozpočtu pro 
ZŠ Za Mlýnem na aktivity, které bude škola pořádat v období realizace jejího zateplení. Částka je 
vysoká s ohledem na velikost školy. Dle názoru některých členů výboru se jedná o nepřiměřené 
navýšení, a to i s ohledem na minulost. Bylo navrženo, aby se o tomto rozpočtovém opatření 
hlasovalo samostatně. Výbor předmětné rozpočtové opatření projednal (hlasování: 2-0-3). Následně 
bylo hlasováno o zbývající části návrhu, který byl doporučen ke schválení.

Dalším 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. Úvodní informace ke všem předloženým návrhům sdělil předseda výboru. Prvním z této 
řady byl návrh Úplatný převod souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově z vlastnictví 
společnosti OPERA Bohemia s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova. Jedná se o složitou 
anabázi podrobně popsanou v návrhu. Byl položen dotaz, zda částka nemohla být nižší, tj. původně 
uvažovaných 2,5 mil. Kč. Dle sdělení předsedy výboru se rada města usnesla, že cena okolo 3 mil. 
Kč je pro město přijatelná. Po vybudování průpichu se pozemky stanou lukrativními. Smlouva bude 
uzavřena až po výsledku soudního jednání. S demolicí objektů a odstraněním suti bude mít město 
další nemalé výdaje, ale v současné době asi není jiné řešení. Návrh byl výborem projednán 
(hlasování: 3-0-2). Následoval návrh Mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská. Na základě 
výsledků mimořádných prohlídek se město přiklání ke stavbě mostů nových. Město je vlastníkem   
a musí se o mosty postarat. Není vyloučena dotace ze SFDI. Na dotaz, zda se budou na výstavbě 
finančně podílet dráhy, byla předsedou výboru dána záporná odpověď. U návrhu Změna č. 9 a 10 
Územního plánu města Přerova – zadání byla vznesena otázka, kdo ponese výdaje, když z návrhu 
vyplývá, že se jedná o změny vyvolané investory. Dle sdělení odboru koncepce a strategického 
rozvoje dohoda mezi ´zúčastněnými´ spočívala v tom, že ponesou náklady spojené                            
s pořízením podkladů pro změnu, v tomto případě studii areálu s natrasováním páteřní komunikace 
(tuto už předali) a město uhradí výdaje spojené s pořízením změny územního plánu. Návrh byl 
výborem projednán (hlasování: 3-0-2). Dalším návrhem zařazeným v této části programu bylo 
Vyhlášení dotačních programů pro rok 2017. V následné diskuzi byly vyjádřeny pochybnosti           
o objektivnosti a spravedlnosti nastaveného hodnocení. K tomu se vyjádřil host výboru, dle jehož 
názoru se příslušné výbory (jejichž jednání se zúčastnil) věcí velmi podrobně zabývaly, musely 
hledat kompromisy a na těchto se shodnout, zájmy jsou velmi různorodé a žádosti zohledňují celou 
řadu aspektů. Členem výboru byl vznesen návrh, aby každý oprávněný volič měl možnost
rozhodnout o částce (např. 50 - 100 Kč) pro určitou oblast či konkrétní subjekt. Stávající systém 
není spravedlivý a tímto způsobem by občané vyjádřili, o co mají zájem, co chtějí, aby bylo ve 



městě prioritně podporováno. V následující debatě byla vznesena zejména otázka administrace         
a také zmíněna možnost vytvoření zájmových skupin, které by mohly získat pro určitou oblast 
nezanedbatelné zdroje. Na závěr bylo upozorněno na nutnost ponechání rezervy na individuální 
dotace, tj. k účelům, k nimž není možné žádat v termínu stanoveném programem. Také tento návrh 
byl výborem projednán (hlasování: 4-0-1). Následoval návrh Žádost o poskytnutí dotace - Sportovní 
klub Přerov 1908 z.s. (dále jen SK), který vyvolal rozsáhlou rozpravu, v níž zazněla řada kritických 
připomínek ve vztahu k SK, mimo jiné i to, že jednání SK vůči městu nelze považovat za férové, 
přičemž se nejedná o první případ. Požadované navýšení dotace o více než 3 mil. Kč je podivné. 
Svým postupem SK dostává město do velmi obtížné situace, protože pokud navýšení dotace 
neschválí (podíl města převýší 50 % nákladů akce), přijde o možnost zlepšení podmínek 
sportovního areálu, který ve velké míře využívají děti a mládež. SK také nelze považovat za 
dobrého správce majetku, když nechal situaci dojít až do současného stavu, kdy je nutná tak 
rozsáhlá rekonstrukce. Rovněž nelze opomenout riziko možných problémů při realizaci a vyloučit 
možnost krácení přiznané dotace. Město nesmí ztratit kontrolu nad investicí včetně jejího 
budoucího využití a bude požadovat vstup zástupce města do orgánů SK. Návrh byl výborem 
projednán (hlasování: 1-4-0). Poslední dva návrhy vztahující se k poskytnutí dotací byly projednány 
bez větších připomínek a doporučeny ke schválení.

Na závěr byl výbor informován, že ve dnech 13. – 18.10.2016 proběhne projednávání návrhu 
rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2017 s vedoucími jednotlivých odborů magistrátu           
a řediteli velkých příspěvkových organizací. Po zpracování bude členům výboru zaslán podrobný 
harmonogram.

Jednání výboru bylo ukončeno v 17,30 hod.

Příští jednání výboru se uskuteční dne 11. října 2016.

V Přerově dne 14.09.2016

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová

……………………………….
Ing. Jiří Kohout

Příloha: prezenční listina



Usnesení č. 17

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                   
Zastupitelstva města Přerova

ze dne 13.09.2016

FINANČNÍ A ROZPOČTOVÝ VÝBOR 

UFRV/17/1/2016     Schválení programu jednání

s c h v á l i l

program jednání.

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

UFRV/17/2/2016      Rozpočtové opatření č. 15 a 16

d o p o r u č i l

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 15 a 16 s tím, že toto doporučení se nevztahuje na 
část důvodové zprávy, která řeší rozpočtové opatření uvedené nadpisem Odbor sociálních věcí            
a školství.

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

UFRV/17/3A/2016      Mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská                                                         

d o p o r u č i l

schválit usnesení návrhu Mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská.  

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

UFRV/17/3B/2016      Žádost o dotaci – o. s. KAPPA - HELP                                  

d o p o r u č i l

schválit usnesení návrhu Žádost o dotaci – o. s. KAPPA HELP.                                                                                                            

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

UFRV/17/3C/2016      Žádost o dotaci – Jdeme Autistům Naproti z.s.                                  

d o p o r u č i l

schválit usnesení návrhu Žádost o dotaci – Jdeme Autistům Naproti z.s.                                                                                                                                                                                 

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

V Přerově dne 14.09.2016

...……………………..….
Ing. Jiří Kohout


