
  Zápis č. 21 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 17.01.2017 

Přítomni: Omluveni: 

Ing. Jiří Kohout 

Igor Kraicz 

Ing. Bohumír Střelec 

Mgr. Radovan Rašťák 

Ing. Michal Symerský Ing. Hana Mazochová 

Ing. Martin Čechál Ing. Drahomír Šiška 

PhDr. Jiří Pospíšil 

 

Nepřítomni: 

  

  

 Hosté:  

 Ing. Petr Měřínský 

Ing. arch. Jan Horký 

  

  

  

Program: 

1. Zahájení 

2. Finanční záležitosti 

3. Finanční záležitostí – ostatní odbory 

4. Různé 

 

 



Zápis: 

Jednání finančního a rozpočtového výboru (dále jen výbor) zahájil v 16,00 hod. jeho předseda      

Ing. Jiří Kohout, který přivítal přítomné, včetně hostů náměstka primátora Ing. Petra Měřínského        

a člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 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 rozpočtových opatření, který uvedl 

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

se k částce 2,2 mil. Kč na akci Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově – oprava hradeb 

v jihozápadní části hradního příkopu, kdy financování této akce je navrženo ze zdrojů původně 

vymezených na nerealizovaný záměr Předmostím až do pravěku (Areál Mamutov – 1. etapa). 

Důvodem přerušení přípravy záměru je odstoupení Ozimku od projektu, čímž padla možnost 

získání dotace a bylo rozhodnuto, že předmětné zdroje nebudou blokovány. Další dotaz směřoval 

k částce na opravu střechy ZŠ Boženy Němcové, a to, zda je smysluplné investovat do objektů 

základních škol s ohledem na klesající počet žáků. Střechu je nutné opravit, protože do objektu 

zatéká. 

 

Rozsáhlejší diskuzi vyvolal návrh Žádost o prominutí poplatku z prodlení. I k tomuto návrhu sdělil 

základní informace náměstek primátora. Vzhledem k tomu, že žadatelka podnikala (vlastnila 

ubytovnu), není důvod k prominutí. Byl vysloven názor, že podnikání by nemělo být kritériem 

ovlivňujícím rozhodování, ale ke všem občanům by mělo být přistupováno stejně. Obvykle je 

navrženo prominutí 80 % poplatku z prodlení. Tím, že podniká či podnikal, by neměl být nikdo 

trestán. Stávající majetkové poměry žadatelky nejsou známy, rada při rozhodnutí přihlédla také ke 

stanovisku odboru sociálních věcí a školství. Návrh byl výborem projednán (hlasování: 2 – 3 – 0). 

Následoval návrh Žádost o sepsání splátkového kalendáře, který opět uvedl náměstek primátora. 

Jedná se o opakovanou žádost, přičemž žadatelka předcházející splátkové kalendáře nikdy 

nedodržela. Je ovšem třeba vzít v úvahu, že s ohledem na stav žadatelky odbor sociálních věcí           

a školství podal k Okresnímu soudu Přerov návrh na omezení její svéprávnosti a lze předpokládat, 

že město bude ustanoveno jejím opatrovníkem, čímž by mělo dojít k zajištění pravidelné úhrady 

částek stanovených splátkovým kalendářem. Žadatelce je nabízen byt v domě s pečovatelskou 

službou, který prozatím odmítá. Město nemá informace o jejích případných dalších dluzích. Návrh 

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2017 uvedl předseda výboru. První dotaz se 

týkal omezení vlastnického práva k podporovaným sportovištím u subjektu TJ SPARTAK 

PŘEROV, tato záležitost byla vzájemně mezi členy výboru vyjasněna. Značnou polemiku vyvolaly 

části návrhu na usnesení schvalující vyřazení či nevyřazení některých subjektů – proč se u někoho 

promíjí něco, co je u druhého důvodem k vyřazení. Pravidla by měla platit pro všechny stejně, takto 

je aplikován nerovný přístup. Návrh byl výborem projednán (hlasování var I: 2 – 0 – 3, var II:          

3 - 0 -2). 

 

Posledním bodem jednání byl, v části Různé, návrh člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. 

Jana Horkého na zřízení Fondu pro řešení městské knihovny. Problematika přemístění knihovny je 

diskutována dlouhodobě. Stávající prostory jsou nevyhovující, velká část knihovního fondu je ve 

skladech. Knihovna by měla mít více funkcí, měla by být kulturním centrem. Dotace lze získat na 

krajské knihovny, na městské ne. Je otázkou, zda se vyplatí držet např. po dobu 10 let větší objem 

finančních prostředků na účtu, či zda řešit úvěrem. Výbor považuje zřízení fondu za dobrou 

myšlenku, kterou je ovšem nutné se podrobněji zabývat a rozpracovat. Pokud by byl fond zřízen, 

dalo by se také z reakce občanů, tzn. z jejich ochoty přispět, usuzovat o zájmu o knihovnu, což by 

mohl být impuls pro zastupitelstvo věcí se aktivně zabývat. Je nutné zvážit formu účasti města – dle 

návrhu, nebo by město mohlo vždy vložit částku rovnající se součtů darů občanů a firem v daném 

roce. Otázka řešení knihovny není záležitostí jednoho volebního období. Padl návrh, aby výdaje 

uvedené pod písmeny a) – c) byly zastropovány, ke zvážení je také využití zdrojů fondu pouze na 

výdaje uvedené v bodech e) a f). Každopádně je to podklad k další diskuzi, v případě zřízení   fondu 



bude také důležitá propagace ve vztahu k občanům a firmám. Předložený návrh bude upraven                   

o připomínky vznesené na jednání a výbor se jím bude opětovně zabývat. 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 17,15 hod.  

Příští jednání výboru se uskuteční ve středu dne 15. února 2017 od 16,00 hod.  

 

 

 

V Přerově dne 18.01.2017 

 

 

 

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová 

 

 

………………………………. 

Ing. Jiří Kohout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 21 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                   

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 17.01.2017 

 

 

FINANČNÍ A ROZPOČTOVÝ VÝBOR  

 

UFRV/21/1/2017     Schválení programu jednání 

s c h v á l i l  

program jednání. 

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

UFRV/21/2/2017     Rozpočtové opatření č. 1  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 1.  

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

UFRV/21/3/2017      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/5, Proti/0, Zdržel se/0 

 

 

V Přerově dne 18.01.2017 

 

 ...……………………..…. 

Ing. Jiří Kohout 

 


