
Zápis č. 19 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 08.11.2016 

Přítomni: Omluveni: 

Ing. Jiří Kohout 

Mgr. Radovan Rašťák 

 

Igor Kraicz  

PhDr. Jiří Pospíšil  

Ing. Hana Mazochová Nepřítomni: 

Ing. Michal Symerský  

Ing. Martin Čechál  

Ing. Bohumír Střelec Hosté:  

Ing. Drahomír Šiška Ing. Petr Měřínský 

  

  

  

Program: 

1. Zahájení 

2. Finanční záležitosti 

3. Různé 

 

 

 



Zápis: 

Jednání finančního a rozpočtového výboru (dále jen výbor) zahájil v 16,00 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 8 členů, 

výbor byl usnášeníschopný.  

V rámci finančních záležitostí byly předloženy tři návrhy, které vždy uvedl náměstek primátora        

a následně dal předseda výboru prostor k diskuzi. Na jednání výboru se dostavil Ing. Michal 

Symerský (16,05 hod). U návrhu Rozpočtové opatření č. 19 a 20 se dotazy vztahovaly k navýšení 

finančních prostředků na sběr a svoz směsného komunálního odpadu. Důvodem je zejména 

rozšířený svoz separovaného odpadu, především častější svoz plastů, které se nyní sváží dvakrát 

týdně, přičemž dříve to bylo pouze jedenkrát. Mimo obsah návrhu byla členům výboru poskytnuta 

informace o plánovaném rozšíření kompostárny, protože kapacitně nedostačuje potřebám. Dále byla  

zodpovězena otázka k navýšení zdrojů na provoz veřejné dopravy. V měsíci únoru 2016 byla ze 

strany dopravce vypovězena smlouva na zajištění dopravní obslužnosti a město v mimořádné situaci 

uzavřelo smlouvu s novým dopravcem za jiných podmínek. Dle předběžných přepočtů záloh            

a doplatků, které budou muset být vyplaceny, je nutné stávající objem prostředků navýšit. Část 

předmětného posílení bude použita na úhradu závazků vyplývajících ze smlouvy, kterou bude nutné 

uzavřít s externím administrátorem na výběr nového dopravce. Širší diskuze se rozvinula u návrhu 

Předčasná splátka úvěru přijatého od Českomoravské záruční a rozvojové banky a. s. Jednalo se 

zejména o to, proč je navrhována splátka bezúročného úvěru, když v jiných případech město úroky 

hradí. Návrh vyplynul ze skutečnosti, že oproti očekávání nedošlo k růstu úrokových sazeb a do 

konce roku tak nebudou vyčerpány zdroje vymezené na úhradu úroků z úvěrů, a to v objemu, který 

zhruba odpovídá nesplacenému zůstatku výše uvedeného úvěru. U úvěru přijatého od Dexia Crédit 

Local se připravuje jeho refinancování a splatnost úvěru přijatého od Komerční banky, a. s. končí 

v roce 2017, tzn., že návrh rozpočtu na tento rok obsahuje plně objem zdrojů k jeho doplacení          

a s ohledem na zůstatky na bankovních účtech města se předpokládá jeho úhrada mimořádnou 

splátkou k 01.02.2017. Pokud by byla částka ve výši 1,8 mil. Kč využita na mimořádnou splátku 

úvěru přijatého od Komerční banky, a. s. k datu 01.12.2016 dosáhla by úspora na úrocích částky cca 

400 Kč a úvěr od ČMZRB a. s. byl splácen až do roku 2021. V případě realizace předmětného 

návrhu bude město od II. čtvrtletí roku 2017 vykazovat pouze jediný úvěr. Posledním 

projednávaným návrhem byl Dodatek č. 8 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov 

a. s., který stanovuje výši dotace na provoz a běžnou údržbu sportovních zařízení pro rok 2017         

a upravuje postup za situace, že by vykázaná ztráta převýšila poskytnutou dotaci. 

 

Na závěr jednání předseda výboru seznámil jeho členy s myšlenkou Ing. arch. Jana Horkého na 

zřízení fondu, v němž by byly shromažďovány finanční prostředky určené k vybudování kulturního 

centra (knihovny). Předpokládané výdaje činí 100 mil. Kč, rozpočet města zdroji v takovém objemu 

nedisponuje a v nejbližších letech se neočekávají dotační programy k danému účelu. Ve fondu by 

bylo možné postupně soustřeďovat zdroje města, dary od občanů a firem. Byla zmíněna otázka, zda 

by příští zastupitelstvo bylo vázáno účel využití fondu dodržet. Významný vliv by mělo procento 

účelových darů. Z hlediska členů výboru je nutné, pro zaujetí konkrétního stanoviska v této věci, 

iniciativu více rozpracovat, jedná se o dlouhodobou záležitost. Chybí vize, kde bude objekt stát, jak 

bude vypadat, kolik to bude stát, jaké budou provozní náklady, odborník by měl vyhodnotit, jakou 

knihovnu město velikosti Přerova potřebuje, co se stávající budovou apod. 

Jednání výboru bylo ukončeno v 16,50 hod.  

Příští jednání výboru se uskuteční dne 6. prosince 2016.  

 

 

 



V Přerově dne 09.11.2016 

 

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová 

 

 

………………………………. 

Ing. Jiří Kohout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 19 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                   

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 08.11.2016 

 

 

FINANČNÍ A ROZPOČTOVÝ VÝBOR  

 

UFRV/19/1/2016     Schválení programu jednání 

s c h v á l i l  

program jednání. 

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

UFRV/19/2A/2016      Rozpočtové opatření č. 19 a 20  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 19 a 20.  

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0  

UFRV/19/2B/2016    Předčasná splátka úvěru přijatého od Českomoravské záruční a 

rozvojové  

                                     banky a. s.                                                              

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Předčasná splátka úvěru přijatého od Českomoravské záruční a rozvojové                                      

banky a. s.                                                                

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0 

UFRV/19/2C/2016    Dodatek č. 8 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. 

s.                                                        

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Dodatek č. 8 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s.                                  

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/2 

 

 

V Přerově dne 09.11.2016 

 

 

 ...……………………..…. 

Ing. Jiří Kohout 

 


