
Zápis č. 18

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     
Zastupitelstva města Přerova

ze dne 11.10.2016

Přítomni: Omluveni:

Ing. Jiří Kohout

Mgr. Radovan Rašťák

Ing. Drahomír Šiška

Ing. Bohumír Střelec

Igor Kraicz Ing. Martin Čechál

PhDr. Jiří Pospíšil

Ing. Hana Mazochová Nepřítomni:

Ing. Michal Symerský

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 6 členů, výbor byl usnášeníschopný. 

V rámci finančních záležitostí byly předloženy tři návrhy, které stručně uvedl předseda výboru, 
přičemž následně vždy dal prostor k diskuzi. Návrh Rozpočtové opatření č. 17 a 18 byl doporučen 
ke schválení bez připomínek. Širší diskuze se rozvinula u návrhu Záměr přijetí úvěru, kdy byla 
členům výboru rekapitulována situace vztahující se k požadavku banky Dexia Crédit Local na 
souhlas s převedením předmětné pohledávky na jiný peněžní ústav. S ohledem na současnou cenu 
peněz a také potřebu dalších zdrojů na plánované akce města je předložen návrh na schválení 
záměru přijetí nového úvěru, jehož převážná část bude použita na splátku výše uvedeného závazku 
a zbývající část pak zejména na předfinancování a spolufinancování nových akcí nad 500 tis. Kč.
Dle příslušného ustanovení smlouvy o úvěru nebude v případě předčasné splátky účtován poplatek 
za předčasné splacení za předpokladu, že toto bude věřiteli písemně oznámeno alespoň 5 
pracovních dnů před stanoveným datem. Dále byl zodpovězen dotaz týkající se dalších úvěrů města.
Také k návrhu Obecně závazná vyhláška č…./2016, o regulaci provozování loterií a jiných 
podobných her bylo vzneseno minimum dotazů a připomínek. Bylo konstatováno, že kasina, 
vzhledem k zajištění zabezpečovacího a monitorovacího zařízení včetně evidence návštěvníků,
představují akceptovatelnou alternativu, navíc vyhláška možnost jejich provozování omezuje do 
konce roku 2018.

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. Veškeré tyto 
návrhy byly doporučeny ke schválení, přičemž u návrhu Žádost o poskytnutí dotace – TJ 
SPARTAK PŘEROV, spolek, bylo zmíněno, že kuželkářské družstvo žen, již jen účastí na 
Světovém poháru, dosáhlo významného úspěchu. Závažnější debatu vyvolal návrh Žádost o dotaci 
– Alfa handicap – sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z. s. Dle 
předsedy výboru město nemá jistotu, zda opravdu byla pochybení organizace tak závažná, že kraj 
přistoupil k neposkytnutí dotace. V této souvislosti je třeba uvést, že organizace nedodržela ani 
podmínky pro čerpání dotace poskytnuté městem. Organizace však poskytuje službu osobní 
asistence podstatně levněji než příspěvková organizace města a pokud by službu neposkytovala až 
do konce roku, ztratila by možnost žádat kraj o dotaci na příští rok. Lze jen doufat, že organizace se 
poučí a chyby nebude opakovat.

Jednání výboru bylo ukončeno v 16,50 hod.

Příští jednání výboru se uskuteční dne 8. listopadu 2016.

V Přerově dne 12.10.2016

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová

……………………………….
Ing. Jiří Kohout

Příloha: prezenční listina



Usnesení č. 18

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                   
Zastupitelstva města Přerova

ze dne 11.10.2016

FINANČNÍ A ROZPOČTOVÝ VÝBOR 

UFRV/18/1/2016     Schválení programu jednání

s c h v á l i l

program jednání.

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

UFRV/18/2A/2016      Rozpočtové opatření č. 17 a 18

d o p o r u č i l

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 17 a 18. 

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

UFRV/18/2B/2016      Záměr přijetí úvěru                                                             

d o p o r u č i l

schválit usnesení návrhu Záměr přijetí úvěru.  

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

UFRV/18/2C/2016    Obecně závazná vyhláška č…./2016, o regulaci provozování loterií a 
jiných 
                                    podobných her                                  

d o p o r u č i l

schválit usnesení návrhu Obecně závazná vyhláška č…./2016, o regulaci provozování loterií a 
jiných 
podobných her.                                 

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

UFRV/18/3A/2016      Žádost o prominutí poplatku z prodlení                                  

d o p o r u č i l

schválit usnesení návrhu Žádost o prominutí poplatku z prodlení.                                                                                                                                                             

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



UFRV/18/3B/2016   Předfinancování Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 zařazené do 
                                      programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou 
                                      kvalitou ovzduší                                 

d o p o r u č i l

schválit usnesení návrhu Předfinancování Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 zařazené do 
programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.       

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

UFRV/18/3C/2016      Žádost o poskytnutí dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, spolek                                  

d o p o r u č i l

schválit usnesení návrhu Žádost o poskytnutí dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, spolek.                                  

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

UFRV/18/3D/2016      Senior taxi v Přerově.                                  

d o p o r u č i l

schválit usnesení návrhu Senior taxi v Přerově.                                                                                                                                                   

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

UFRV/18/3E/2016  Žádost o dotaci – Alfa handicap – sdružení občanů se zdravotním 
                                    postižením přerovského regionu z. s.                                 

d o p o r u č i l

schválit usnesení návrhu Žádost o dotaci – Alfa handicap – sdružení občanů se zdravotním                      
postižením přerovského regionu z. s.                                                                                                                                                                                                            

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

V Přerově dne 12.10.2016

...……………………..….
Ing. Jiří Kohout


