
  

  Zápis č. 24 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 18.04.2017 

Přítomni: Omluveni: 

Ing. Jiří Kohout 

Igor Kraicz  

PhDr. Jiří Pospíšil 

Ing. Martin Čechál 

Ing. Bohumír Střelec 

Ing. Drahomír Šiška  

Ing. Michal Symerský   

Mgr. Radovan Rašťák 

Ing. Hana Mazochová 

Nepřítomni: 

  

  

 Hosté:  

 Ing. Petr Měřínský 

  

  

  

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 včetně hosta, náměstka primátora Ing. Petra 

Měřínského, a konstatoval, že jednání bylo řádně a včas svoláno. Na jednání bylo přítomno 

celkem 6 členů, výbor byl usnášeníschopný.  

Veškeré návrhy předložené v rámci finančních záležitostí uvedl náměstek primátora a následně 

dal vždy předseda výboru prostor k diskuzi. V případě návrhu Rozpočtové opatření č. 6 

náměstek primátora stručně okomentoval každé ze zde uvedených rozpočtových opatření. 

Následné dotazy směřovaly např. k navýšení částky na akci Oprava a doplnění systému 

recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti, Penčice. Původně se 

předpokládalo, že část doplněné technologie bude hradit společnost Teplo Přerov, a. s., 

přičemž ale zvýšení souvisí také s aktualizací stavební a technologické části. Další dotaz se 

týkal výdajů na zabezpečení Mezinárodního studentského dopravně-inženýrského semináře 

2017 v Přerově. Seminář se koná od roku 1990 a v jeho pořádání se střídají Česká republika, 

Rakousko a Maďarsko. Seminář je vždy zaměřen na řešení dopravně-inženýrské problematiky 

daného města, kdy zástupci města ve spolupráci s pořádající fakultou připraví zadání 5 -7 úloh, 

které budou studenti řešit. Studenti přinášejí pod odborným vedením nové pohledy na věc 

s využitím výsledků posledních výzkumů a funkční, často nízkonákladová řešení. Dále byly 

diskutovány akce Mosty přes tratě SŽDC v Přerově a Zateplení DPS Žebračka. 

Prostřednictvím rozpočtového opatření jsou vymezovány zdroje, schválení akcí bude 

předloženo ZM zvlášť. Byl podán návrh hlasovat o těchto akcích samostatně. K projednání 

návrhu Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 31.12.2016 byly 

sděleny základní informace k právním předpisům upravujícím schválení závěrky, podkladům, 

protokolu, celkovým nákladům a výnosům apod. Na úvod návrhu Uzavření smlouvy o úvěru 

byla stručně popsána anabáze řešení požadavku banky Dexia Crédit Local na převod úvěru 

včetně důvodů, které ji k tomu vedly a dále také postup a výsledky výběrového řízení na 

poskytovatele nového úvěru do výše 300 mil. Kč, kdy jeho převážná část bude použita na 

refinancování původního úvěru a zbývající část pak na financování akcí nad 500 tis. Kč. 

Následná diskuze se týkala zejména úrokové sazby – pohyblivá, fixní, možnosti přechodu 

z jedné na druhou, předpokládaný vývoj cen na mezibankovním trhu depozit apod. Výbor 

doporučil schválit přijetí úvěru od Československé obchodní banky, a. s. Posledním návrhem 

tohoto bloku byl návrh Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na realizaci 

generální opravy výškové mobilní požární techniky AP 27 Tatra 815. Na jednání výboru se 

dostavil Mgr. Radovan Rašťák (16,35 hod.). HZS se potýká s nízkým objemem finančních 

prostředků zejména v oblasti investičních výdajů na pořízení záchranářského vybavení, proto 

se snaží získat zdroje od krajů a obcí v nichž jsou dislokovány jednotky HZS, což mu 

umožňují příslušné právní předpisy. Vícezdrojové financování je možností, jak zajistit další 

rozvoj sboru. Generální opravou techniky dojde ke zvýšení bezpečnosti zasahujících jednotek 

hasičů i občanů města a jejich majetku.   

 

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 vyvolal návrh Výboru pro místní části – dotační program. 

Úvodní informace podal předseda výboru, jedná se o určitou modifikaci programu, který byl 

v roce 2015 zrušen. Nový program by se vztahoval pouze na fyzické osoby nepodnikající a 

výstavbu nových rodinných domů na zelené louce. Nelze vyloučit, že by se jednalo o živelnou 

výstavbu, kterou by město nemělo možnost regulovat. I toto bylo jedním z důvodů, proč byl 

minulý program podpory výstavby infrastruktury ukončen. Nejasnost ve vztahu k podpoře 

cyklistických stezek, které jsou taktéž zařazeny v dotačním programu do technické 

infrastruktury. Návrh byl výborem projednán (hlasování: 4 -1 - 2). Následoval návrh Výboru 

pro místní části – cyklostezky. I tento návrh uvedl předseda výboru. Debata se týkala zejména 



pozemků – kdy je třeba řešit jejich vlastnictví, zda před nebo až po zpracování projektové 

dokumentace, a to s ohledem na množství jejich vlastníků, aby nedošlo ke zbytečnému 

vynaložení finančních prostředků v případě nedohody. Bylo by spíše vhodné předložit jako 

záměr, nejdříve řešit pozemky a hledat dotační tituly. Na závěr byla vznesena otázka, zda již 

bylo někde schváleno, že páteřní cyklostezkou je Předmostí – Čekyně – Penčice.      U návrhu 

Záměr realizace hokejbalového hřiště byl položen dotaz, jestli je již vybrán projektant, což by 

bylo u schvalované akce neobvyklé. V návrhu také není zcela jasně řečeno, jaký bude postup, 

pokud nebude získána dotace od kraje v uvedené výši. K veškerým ostatním návrhům uvedl 

dotazů a připomínek. 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 17,35 hod.  

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

 

 

 

V Přerově dne 19.04.2017 

 

 

 

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová 

 

 

………………………………. 

Ing. Jiří Kohout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: prezenční listina 

 

 

 

 



Usnesení č. 24 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                   

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 18.04.2017 

 

 

FINANČNÍ A ROZPOČTOVÝ VÝBOR  

 

UFRV/24/1/2017     Schválení programu jednání 

s c h v á l i l  

program jednání. 

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

UFRV/24/2A/2017     Rozpočtové opatření č. 6  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 6.  

Výsledek hlasování o samostatném hlasování 2 rozpočtových opatření: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0  

Výsledek hlasování – rozpočtové opatření na akci Mosty přes tratě SŽDC v Přerov, ul. Dluhonská: 

Pro/5, Proti/0, Zdržel se/1  
Výsledek hlasování – rozpočtové opatření na akci zateplení DPS U Žebračky 18:                        

Pro/5, Proti/0, Zdržel se/1  

Výsledek hlasování – zbývající rozpočtová opatření: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0  

UFRV/24/2B/2017   Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni   

      31.12.2016  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 

31.12.2016.  

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

UFRV/24/2C/2017     Uzavření smlouvy o úvěru  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Uzavření smlouvy o úvěru ve var I.  

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

UFRV/24/2D/2017  Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na realizaci  

     generální opravy výškové mobilní požární techniky AP 27 Tatra 815  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na realizaci 

generální opravy výškové mobilní požární techniky AP 27 Tatra 815.  

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

 



UFRV/24/3A/2017      Návrh Výboru pro místní části - cyklostezky 

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Návrh Výboru pro místní části – cyklostezky.                                                                                         

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/2 

UFRV/24/3B/2017     Záměr realizace hokejbalového hřiště  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Záměr realizace hokejbalového hřiště.  

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

UFRV/24/3C/2017     Upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti a její převod na  

        podrozvahu  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti a její převod na  

podrozvahu (Angels Trade s. r.o.)  

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

UFRV/24/3D/2017     Upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti a její převod na  

        podrozvahu  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti a její převod na  

podrozvahu (Status Media s.r.o.)  

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

UFRV/24/3E/2017   Projekt „Modernizace agendových informačních systémů magistrátu  

        města Přerova“ 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Projekt „Modernizace agendových informačních systémů Magistrátu města 

Přerova“. 

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

UFRV/24/3F/2017     Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok  

         2017/2018  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok  

2017/2018. 

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

UFRV/24/3G/2017    Základní škola Přerov, U tenisu 4 – sportovní zaměření pro období        

         2018-2023 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Základní škola Přerov, U tenisu 4 – sportovní zaměření pro období        

2018-2023. 

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

 



UFRV/24/3H/2017     Plán oprav a údržby mateřských a základních škol na rok 2017  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Plán oprav a údržby mateřských a základních škol na rok 2017.  

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

 

 

 

V Přerově dne 19.04.2017 

 

 

 

 

 ...……………………..…. 

Ing. Jiří Kohout 


