
  Zápis č. 20 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 06.12.2016 

Přítomni: Omluveni: 

Ing. Jiří Kohout 

Mgr. Radovan Rašťák 

Igor Kraicz 

PhDr. Jiří Pospíšil 

Ing. Michal Symerský Ing. Hana Mazochová 

Ing. Martin Čechál Ing. Drahomír Šiška 

Ing. Bohumír Střelec Nepřítomni: 

  

  

 Hosté:  

 Ing. Petr Měřínský 

  

  

  

Program: 

1. Zahájení 

2. Finanční záležitosti 

3. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2017 

4. Finanční záležitostí – 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, včetně hosta náměstka primátora Ing. Petra Měřínského        

a konstatoval, že jednání bylo řádně a včas svoláno. Na jednání bylo přítomno celkem 5 členů, 

výbor byl usnášeníschopný.  

V rámci finančních záležitostí byly předloženy dva návrhy rozpočtových opatření, které uvedl 

náměstek primátora a následně dal předseda výboru prostor k diskuzi. Byl položen dotaz vztahující 

se k úpravě příspěvku na odpisy nemovitého majetku na základě změny odpisového plánu z důvodu 

vyšší doplňkové činnosti. Město poskytuje příspěvkovým organizacím příspěvek na odpisy pro 

hlavní činnost. Každá organizace sestavuje a předkládá ke schválení při přípravě rozpočtu na 

následující kalendářní rok odpisový plán. Ten se stává součástí požadavku na rozpočet organizace. 

Odpisy se dělí mimo jiné na odpisy nemovitého majetku a odpisy movitého majetku. Odpisy 

vyjadřují míru opotřebení dlouhodobého hmotného majetku v závislosti na délce jeho užívání.         

Je dlouhodobě zavedeno, že odpisy movitého majetku se zařízením ponechávají na obnovu majetku 

v jejich investičním fondu a odpisy nemovitého majetku se po proúčtování odvádějí do rozpočtu 

zřizovatele.  Samozřejmě se částky u každé organizace meziročně liší, protože některý majetek je 

již plně odepsán a některý je naopak nově pořízen či technicky zhodnocen. Dále se odpisy dělí na 

hlavní a doplňkovou činnost. Zřizovatel pokrývá svým organizacím pouze odpisy z hlavní 

činnosti, z činnosti doplňkové jsou získávány např. formou fakturace za nájem a služby s ním 

spojené, kde součástí kalkulací jsou i odpisy majetku. V případě škol se povětšinou jedná                 

o pronájmy tělocvičen, učeben apod. V případě zařízení školního stravování se zejména mění podíl 

dětí a žáků v jednotlivých kategoriích a také cizích strávníků v doplňkové činnosti. Podíl mezi 

hlavní a doplňkovou činností se tedy v průběhu roku mění v závislosti na tom, kolik např. škola 

uzavře nájemních smluv na tělocvičny, či kolik jídelna skutečně odvaří jídel.  Čili na základě takto 

uzavřených smluv se mění procento podílu na hlavní a doplňkovou činnost a škola nebo školské 

zařízení musí požádat o úpravu odpisů, jelikož v rozpočtu statutárního města se tím změní jak 

příjmy, tak výdaje včetně závazného ukazatele rozpočtu. Odpisový plán je stále pouze plán                   

a skutečnost se v průběhu roku mění, a proto je třeba předkládat zejména v závěru roku nebo např. 

při technickém zhodnocení - zateplení objektu apod. žádost o změnu příspěvku na odpisy. 

 

Dalším bodem jednání byl Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2017 (dále jen návrh). 

Základní informace k návrhu sdělil náměstek primátora, který stručně uvedl postup při jeho 

zpracování a základní údaje jak ze strany příjmů, tak i výdajů. Rozpočet je předkládán ve výši: 

 příjmy                          751 343 600 Kč 

 výdaje                          750 317 600 Kč 

 financování                    31 026 000 Kč 

Zvýšený objem příjmů (především daňových a kapitálových) bude využit zejména k opravám           

a údržbě majetku. V porovnání s rokem 2016 jsou výrazně vyšší zdroje směrovány také do oblasti 

akcí nad 500 tis. Kč. V souvislosti s příjmovou částí návrhu bylo rovněž hovořeno o příjmech za 

prodej dřeva. Tato problematika vyvstala i s ohledem na jedno z předkládaných rozpočtových 

opatření, kde je navrženo zapojení těchto zvýšených příjmů do rozpočtu 2016. Těžba dřeva by měla 

pokračovat až do roku 2020. V současné době je na trhu dřeva přebytek, cena je nízká a zatím není 

prodáno ani kalamitní dřevo. Předpoklad příjmů za vytěžené dřevo je 7 mil. Kč (nevztahuje se 

pouze k roku 2017). 

 

Rozsáhlou diskuzi vyvolal návrh Využití hotelu Strojař. Krátký úvod k dané věci sdělil předseda 

výboru. Členem výboru byla vznesena připomínka, že návrh na usnesení zcela nekoresponduje 

s důvodovou zprávou, která jasně říká objekt zbourat, zatímco usnesení není tak jednoznačné. Bod 

1 návrhu na usnesení je vágní, zadavatel musí říci, co chce, co potřebuje a k jakému účelu bude 

vyhlášena architektonická soutěž, která zajisté není zadarmo. Zadání by mělo být jasné. Aby bylo 

možné území řešit komplexně, je nutné zakoupit i sousední pozemek. Mezi členy výboru nepanoval 



jednoznačný názor, zda uvedený návrh na usnesení lze chápat i tak, že v rámci vyhlášené 

architektonicko – urbanistické soutěže bude možné předložit návrh na využití území k jakýmkoliv 

účelům a orgány města na základě jejich posouzení vyberou variantu, na níž se shodne většina členů 

zastupitelstva města. V každém případě je při rozhodování nutné vzít v úvahu i budoucí provozní 

výdaje. S ohledem na množství volných bytů v Přerově je otázkou i vybudování komunitních bytů 

pro seniory, aby nakonec nedošlo k situaci, že budou neobsazené generovat městu další výdaje. Ke 

zvážení je i možnost objekt zbourat a počkat, zda se neobjeví vhodná nabídka (např. developerský 

projekt). Je možné, že na jednání zastupitelstva bude návrh na usnesení upraven a zastupitelé budou 

hlasovat o všech variantách uvedených v návrhu. Návrh byl výborem projednán                        

(hlasování: 3 -1 - 1). 

 

Posledním bodem jednání byl návrh Účelová dotace ze státního rozpočtu z programu regenerace 

městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2016. Na základě 

rozhodnutí Ministerstva kultury ČR město získalo dotaci ve výši 400 tis. Kč na obnovu nemovitých 

a movitých kulturních památek. Část těchto zdrojů bude poskytnuta na základě veřejnoprávní 

smlouvy Římskokatolické farnosti v Přerově na obnovu kaple sv. Jiří a část využije město na 

pokrytí nákladů spojených s restaurováním nástropní malby místnosti zámku. 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 17,05 hod.  

Příští jednání výboru se uskuteční dne 17. ledna 2017.  

 

 

 

V Přerově dne 07.12.2016 

 

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová 

 

 

………………………………. 

Ing. Jiří Kohout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: prezenční listina 

 



Usnesení č. 20 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                   

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 06.12.2016 

 

 

FINANČNÍ A ROZPOČTOVÝ VÝBOR  

 

UFRV/20/1/2016     Schválení programu jednání 

s c h v á l i l  

program jednání. 

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

UFRV/20/2A/2016     Rozpočtové opatření č. 21  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 21.  

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

UFRV/20/2B/2016     Rozpočtové opatření č. 22                                                                           

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 22.                                                                

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

UFRV/20/3/2016      Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2017                                                        

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2017.                                  

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

UFRV/20/4/2016    Účelová dotace ze státního rozpočtu z Programu regenerace městských  

                                    památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2016                                                        

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Účelová dotace ze státního rozpočtu z Programu regenerace městských  

památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2016.                                                                                         

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

 

 

V Přerově dne 07.12.2016 

 

 ...……………………..…. 

Ing. Jiří Kohout 



 


