
  Zápis č. 23 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 14.03.2017 

Přítomni: Omluveni: 

Ing. Jiří Kohout 

Igor Kraicz 

PhDr. Jiří Pospíšil 

Ing. Michal Symerský 

Ing. Drahomír Šiška  

Ing. Martin Čechál 

Ing. Bohumír Střelec 

 

Mgr. Radovan Rašťák 

Ing. Hana Mazochová 

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 6 členů, výbor byl usnášeníschopný.  

Veškeré projednávané návrhy uvedl předseda výboru a následně dal prostor k diskuzi. V rámci 

finančních záležitostí byl předložen pouze návrh Rozpočtové opatření č. 4 a 5. Na jednání výboru se 

dostavil Ing. Bohumír Střelec (16,10 hod.). V případě tohoto návrhu dotazy směřovaly k částkám 

vymezeným na opravy bytů v domě nám. Fr. Rasche 3 v celkovém objemu cca 1,2 mil. Kč, 

opravám nebytových prostor a výkupu pozemků. Ve výše zahrnuté částce jsou zahrnuty opravy 5 

bytů v rozmezí předpokládaných výdajů 176,4 – 311,5 tis. Kč/1 byt. Jedná se například                    

o plynoinstalace, vodoinstalace, výměnu zařizovacích předmětů, montáž plastových oken                  

a parapetů, výmalbu, nátěry atd. 

 

Dalším bodem jednání byly návrhy, k nimž odbor ekonomiky zpracoval stanovisko, popřípadě také 

rozpočtové opatření a byly zařazeny v bodech programu zastupitelstva mimo finanční záležitosti. 

Rozsáhlou diskuzi, která započala již u rozpočtových opatření, vyvolal návrh Úplatný převod 

nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova pozemku p. č. 51/1 a p. č. 52/1 v k. ú. 

Dluhonice. Členové výboru se rozcházeli v názoru na postup města ve věci výkupu pozemků 

v Dluhonicích v neposlední řadě také z důvodu nejednotné kupní ceny za m2. Město supluje stát, 

dálnice je stavba ve veřejném zájmu, ale stát není ochoten vyjít vstříc vlastníkům nemovitostí 

postižených předmětnou stavbou a vykoupit i zbytkové pozemky. Pokud by město, které má 

samozřejmě zájem na dostavbě dálnice, věci neřešilo, mohlo by dojít až k několikaletým průtahům. 

Mimoto jestliže město již některý z pozemků vykoupilo, mělo by postupovat stejně vůči všem 

majitelům, co bylo poskytnuto jednomu mělo by být i druhému, i když z hlediska města se jedná     

o pozemky bezcenné, které bude muset navíc udržovat. Zmíněna byla i možnost vyvlastnění. Ohled 

by měl být brán i na skutečnost, že se jedná o výkupy od starousedlíků, ne spekulantů. V důvodové 

zprávě návrhu byla postrádána informace, zda dohodnutá kupní cena je podpořena odhadem. Návrh 

byl výborem projednán (3 – 0 – 4).  

Následoval návrh Záměr poskytnutí dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek. I v tomto případě 

nebylo mínění členů výboru jednotné. Je třeba si uvědomit, že se nejedná o halu, ale pouze 

zastřešení stávajícího hřiště, což znamená, že v zimě bude nutné hrát jinde. Organizace má cca 200 

členů, z nichž mnozí nejsou občany města Přerova a jeho místních částí. Na druhé straně je třeba 

ovšem připomenout, že již když byla schvalována dotace Sportovnímu klubu Přerov 1908, z. s., 

bylo zmiňováno, že lze očekávat obdobné žádosti od dalších sportovních klubů. V této souvislosti 

bylo deklarováno, že pokud někdo získá dotaci, město s financováním vypomůže. Město by ovšem 

mělo jasně říci, které oblasti sportu bude podporovat, v žádném případě by to nemělo být vše a měl 

by být stanoven strop finančních prostředků, které chce k těmto účelům vynaložit. Na závěr bylo 

řečeno, že předkupní právo není garance. Návrh byl výborem projednán (4 – 1 – 2). 

Z dalšího jednání se omluvil Ing. Bohumír Střelec. Následné návrhy na poskytnutí individuálních 

dotací byly doporučeny zastupitelstvu ke schválení bez podstatnějších připomínek. 

 

V části vztahující se k bodu Různé byl vznesen dotaz, z jakého důvodu se výbor nezabýval návrhem 

na zvýšení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova, který byl 

předložen zastupitelstvu na jeho zasedání dne 20.02.2017. Vzhledem k tomu, že rozpočet se 

zvýšením odměn počítal, nebyla nutná jeho úprava a tedy ani stanovisko odboru ekonomiky. 

Výboru jsou předkládány návrhy, které neobsahují stanovisko odboru ekonomiky ve výjimečných 

případech na základě žádosti.   

 

 

 

 



Na závěr byly stanoveny termíny dalších jednání:  

 18. dubna 2017, 

 16. května 2017, 

 13. června 2017. 

Jednání výboru bylo ukončeno v 17,10 hod.  

Příští jednání výboru se uskuteční v úterý dne 18. dubna 2017 od 16,00 hod.  

 

 

 

V Přerově dne 15.03.2017 

 

 

 

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová 

 

 

………………………………. 

Ing. Jiří Kohout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 23 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                   

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 14.03.2017 

 

 

FINANČNÍ A ROZPOČTOVÝ VÝBOR  

 

UFRV/23/1/2017     Schválení programu jednání 

s c h v á l i l  

program jednání. 

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

UFRV/23/2/2017     Rozpočtové opatření č. 4 a 5  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 4 a 5.  

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/1  

UFRV/23/3A/2017      Žádost o poskytnutí dotace – SH ČMS – Okresní sdružení hasičů 

Přerov 

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Žádost o poskytnutí dotace – SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Přerov.                                                                                         

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

UFRV/23/3B/2017      Žádost o dotaci – Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace 

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Žádost o dotaci – Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace.                                                                                         

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

 

 

 

V Přerově dne 15.03.2017 

 

 

 ...……………………..…. 

Ing. Jiří Kohout 

 

 


