
 

 

 

  Zápis č. 22 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 15.02.2017 

Přítomni: Omluveni: 

Ing. Jiří Kohout 

Igor Kraicz 

Ing. Hana Mazochová 

Ing. Michal Symerský  

Ing. Martin Čechál 

Ing. Bohumír Střelec 

 

PhDr. Jiří Pospíšil 

Mgr. Radovan Rašťák 

Ing. Drahomír Šiška 

Nepřítomni: 

  

  

 Hosté:  

  

  

  

  

Program: 

1. Zahájení 

2. Finanční záležitosti 

3. Finanční záležitostí – ostatní odbory 

4. Různé 



 

Zápis: 

Jednání finančního a rozpočtového výboru (dále jen výbor) zahájil v 16,05 hod. jeho předseda Ing. 

Jiří Kohout, který přivítal přítomné a konstatoval, že jednání bylo řádně a včas svoláno. Na jednání 

bylo přítomno celkem 7 členů, výbor byl usnášeníschopný.  

V rámci finančních záležitostí byly postupně předloženy tři návrhy rozpočtových opatření, které 

uvedl předseda výboru a následně dal prostor k diskuzi. K návrhu Rozpočtové opatření – převody – 

část 1 bylo řečeno, že návrh řeší zejména převody nedočerpaných zdrojů, které jsou podloženy 

objednávkou, smlouvou, či na uvedenou akci probíhá výběrové řízení, z rozpočtu roku 2016 do 

rozpočtu roku 2017. Ve značné míře se jedná o akce, které byly nasmlouvány v posledních měsících 

a týdnech roku 2016. Totéž pak platí i pro převody - část 2. K návrhům bylo vzneseno několik 

dotazů, přičemž v některých případech se členové výboru pozastavovali nad výší výdajů  (např. 

požárně bezpečností zařízení pro ochranu majetku v serverovně, opravy některých bytů, výmalba 

prostor, tiskárna pro projekt Senior taxi). Na jednání se dostavil Mgr. Radovan Rašťák (16,15 hod.). 

Jeden z dotazů směřoval k částce 27 tis. Kč na odměny pro 4 belgická města, která participovala na 

projektu Fondu Aktivit CIVITAS na téma "Úspěšné projednávání záměrů města  s veřejností". Tento 

projekt se uskutečnil počátkem roku 2016 a odměny byly součástí podmínek projektu. Finanční 

prostředky jsou určeny pro podílející se města za přípravu materiálů, workshopů, přednášek a 

praktických příkladů úspěšného zapojení veřejnosti. Další dotaz se týkal převodu částky na úhradu 

DPH. V roce 2016 došlo k výraznému navýšení příjmů za těžbu dřeva. Vzhledem k tomu, že město je 

plátcem DPH ve vztahu k této činnosti, musela být navýšena i částka vymezená na úhradu daně ve 

výdajové části rozpočtu. S ohledem na termín zdanitelného plnění byla částka zahrnuta až do přiznání 

k DPH za měsíc prosinec s úhradou v roce 2017. Z tohoto důvodu je nutné vymezené zdroje převést. 

Zmíněny byly také výdaje na obnovu zámeckého parku v Pavlovicích, a to v souvislosti s převodem 

majetku na jiný subjekt – jedná se o následnou péči (tři roky) o vysázené dřeviny související 

s realizací předmětné akce. Podrobnější vysvětlení k částce převáděné za účelem úhrady právního 

posouzení návrhu dohody o narovnání se společností TESCO SW a. s. ve věci projektu IOP 09 sdělil 

předseda výboru. Věc je značně komplikovaná, společnost nedodržela termín předání díla 

v požadované kvalitě, přičemž ale namítá, že vina není pouze na její straně. Poslední dotaz se týkal 

výdajů na projektové dokumentace, konkrétně na obě etapy regenerace panelového sídliště 

Budovatelů a 13. etapu regenerace panelového sídliště Předmostí. Na základě zpracované projektové 

dokumentace na akci Regenerace sídliště Budovatelů – 1. etapa dojde stavbou k dotčení pozemních 

sítí ČEZ Distribuce, a. s. a je nutná jejich přeložka. Uvedené zdroje jsou určeny na úhradu těchto 

nákladů (852,4 tis. Kč). Rada města Přerova dne 21.05.2017 schválila zahájení projektové přípravy 2. 

etapy Programu regenerace panelového sídliště Budovatelů a pověřila odbor řízení projektů a investic 

zahájením činností projektového řízení přípravy. Rada města Přerova dne 21.04.2017 uložila odboru 

řízení projektů a investic pořízení projektové dokumentace na 13. etapu regenerace panelového 

sídliště Předmostí. Dne 30.11.2016 byla po veřejné soutěži uzavřena smlouva s vítězným uchazečem 

s konečným termínem plnění v roce 2017. U návrhu Rozpočtové opatření č. 2 a 3 byl vysvětlen 

důvod, proč zapojení finančních prostředků získaných v roce 2016 na základě darovací smlouvy 

uzavřené se společností Technické služby města Přerova, s. r. o., není součástí převodů – na výdaje, 

které z těchto zdrojů budou hrazeny (nové hrací prvky na dětských hřištích), nebyla v roce 2016 

uzavřena smlouva či objednávka. 

 

V části vztahující se k třetímu bodu programu byl předložen pouze jeden návrh, a to Dotace na III. 

etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově. Návrh uvedl předseda výboru, následovala diskuze, 

v níž členové výboru vyjádřili názor, že o stavbu, přestože se jedná o významnou památku, by se měl 

starat především vlastník, tzn. církev, jejíž podíl na financování považují vcelku za nedostatečný. 

Také i díky finanční spoluúčasti města byla akce podpořena dotací z Ministerstva kultury ČR. Návrh 

byl výborem projednán (hlasování: 4 – 4 - 0). 



 

Jednání výboru bylo ukončeno v 16,50 hod.  

Příští jednání výboru se uskuteční v úterý dne 14. března 2017 od 16,00 hod.  

 

 

 

V Přerově dne 16.02.2017 

 

 

 

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová 

 

 

………………………………. 

Ing. Jiří Kohout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: prezenční listina 

 

 

 

 

 



 Usnesení č. 22 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                   

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 15.02.2017 

 

 

FINANČNÍ A ROZPOČTOVÝ VÝBOR  

 

UFRV/22/1/2017     Schválení programu jednání 

s c h v á l i l  

program jednání. 

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

UFRV/22/2A/2017     Rozpočtové opatření – převody - část 1  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření – převody - část 1.  

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

UFRV/22/2B/2017      Rozpočtové opatření – převody – část 2 

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření – převody – část 2.                                                                                         

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

UFRV/22/2C/2017      Rozpočtové opatření č. 2 a 3 

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 2 a 3.                                                                                         

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

 

 

 

V Přerově dne 16.02.2017 

 

 ...……………………..…. 

Ing. Jiří Kohout 


