
  Zápis č. 26 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 13.06.2017 

Přítomni: Omluveni: 

Ing. Jiří Kohout 

Igor Kraicz  

Ing. Bohumír Střelec 

PhDr. Jiří Pospíšil 

Ing. Michal Symerský 

Ing. Drahomír Šiška  

Ing. Martin Čechál  

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 16,00 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.  

Blok finančních záležitostí byl zahájen návrhem Rozpočtové opatření č. 9 a 10. Úvodní informace 

ke všem zde zařazeným návrhům sdělil náměstek primátora. Stručně okomentoval uvedená 

rozpočtová opatření a následně byl dán prostor k dotazům. Na jednání se dostavil Ing. Drahomír 

Šiška (16,05 hod.). U akcí vztahujících se k modernizaci základních škol v celkovém objemu 35,5 

mil. Kč byl vznesen dotaz k výši dotace – akce budou realizovány v rámci programu ITI, kde lze 

získat dotaci až do výše 90% uznatelných nákladů. Další dotaz směřoval k částce 150 tis. Kč na 

zajištění služeb externího administrátora veřejné zakázky na výběr dodavatele elektrické energie, 

která se členům výboru jevila příliš vysoká. Jedná se o zakázku v hodnotě 22 mil. Kč a město nemá 

elektronický nástroj, jehož prostřednictvím je nutné soutěžit. Dále se výbor pozastavil nad 

množstvím požadavků ze strany městské policie – kamerový systém spolu s diskuzí nad jeho 

rozsahem a účelností, balistické vesty pro výjezdovou skupinu – zda natolik vzrostlo nebezpečí 

v ulicích města, vybavení APK. Pochybnost, zda se jedná o výdaje v odpovídající výši, vyvolal         

i požadavek na posílení rozpočtu za účelem přípravy na přechod MMPr ze serverové platformy 

Windows Server 2008 na Windows Server 2016. Nezbytnou součástí technického přechodu je 

pořízení serverových licencí pro virtuální a fyzické servery a přístupových CAL licencí, přičemž se 

jedná o vcelku nákladné záležitosti. V případě úhrady bezesmluvního užívání pozemků pod zimním 

stadionem bylo konstatováno, že stát si stanovil pravidla a striktně vyžaduje po obcích úhrady. 

Pokud by neuhradily a dostaly se do pozice dlužníka, komplikuje to veškerá další jednání. 

Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města byly doporučeny ke schválení bez 

připomínek. Následovalo projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky č…./2017, o regulaci 

provozování hazardních her. Náměstek primátora obsáhleji informoval o odlišnostech úpravy 

hazardu novým zákonem, z něhož návrh OZV vychází. Názory členů výboru na hazard se výrazně 

liší. Někdo preferuje úplný zákaz hazardu na území města, jiný zastává názor, že kdo chce hrát, 

způsob si vždy najde (jiné město, internet apod.) a v potaz je třeba brát i zdroje do rozpočtu města. 

V případě každé regulace je třeba posoudit, zda jsou omezení přiměřená konkrétním podmínkám, 

jsou v souladu s principem nediskriminace provozovatelů a zákonem o ochraně hospodářské 

soutěže. Tato pravidla musí být předem známá, přezkoumatelná a objektivně zdůvodněná, tzn., že 

pokud by bylo např. stanoveno omezení hazardu v blízkosti škol, úřadů apod., musí být uvedeny 

konkrétní objektivní důvody včetně vzdálenosti (např. proč je tato stanovena  na úrovni 50 m a ne 

100 m, odkud přesně se měří, jedná se o vzdálenost docházkovou či vzdušnou). Návrh byl výborem 

projednán (hlasování: 4 - 1 - 2). U návrhu na poskytnutí dotace Společnosti pro orbu České 

republiky bylo uvedeno, že se jedná o 2-denní akci, které se zúčastní zástupci z celé republiky a je 

zajímavá i pro veřejnost. Na spolufinancování se budou podílet například i Ministerstvo 

zemědělství ČR a Krajský úřad Olomouckého kraje. Poskytnutí dotace ve výši 20 tis Kč pro 6 

účastníků světového finále taneční soutěže považuje výbor za nepřiměřené, často je takovou 

částkou podpořena celoroční činnost oddílu, spolku apod. Z tohoto důvodu byl podán protinávrh na 

úpravu částky dotace na 15 tis. Kč. Protinávrh byl přijat.  

 

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. 

Úvodní informace k návrhům sdělil předseda výboru, popř. náměstek primátora. Rozsáhlá rozprava 

se rozvinula u návrhu Záměr poskytnutí dotace – FBC Přerov, z. s. Subjekt žádá o individuální 

investiční dotaci na pořízení sportovního rozkládacího povrchu do víceúčelové sportovní haly ve 

vlastnictví TJ SPARTAK. Povrch by využívali i další nájemci haly. Vlastník haly doposud využíval 

rozkládací povrch třetí osoby, který již není k dispozici a nový povrch zřejmě nemíní pořídit. Dle 

členů výboru by měl povrch spíše zabezpečit vlastník – problematika odpovědnosti. Dále bylo 



řečeno, že subjekt již obdržel v letošním roce ze strany města dotace ve výši 347,5 tis. Kč a nyní 

žádá opět. Mohlo by jít o precedens, kdy začnou opakovaně žádat o podporu i jiné subjekty. Návrh 

byl výborem projednán (hlasování: 2 – 3 - 2). U návrhu Schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

s názvem „Využití hotelu Strojař“ bylo řečeno, že je nutné rozhodnout, co s objektem. Částku 

vymezenou na soutěž, pořízení projektové dokumentace a regulačního plánu by bylo možné využít 

smysluplněji. Nejčistší řešení by bylo objekt zbourat a prostor nabídnout k řešení developerovi. 

Následovala diskuze nad reálností částky uvedené k přebudování objektu k navrženým účelům. 

Urbanistická soutěž na okolí tzv. průpichu byla doporučena bez připomínek, obdobně tak dotace na 

výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI. U návrhu Volejbal Přerov, z. s. 

– poskytnutí dotace byla probírána otázka trestního oznámení, které bylo důvodem poskytnutí 

dotace na období do 30.06.2017. V této věci stále probíhá prověřování. V rámci schvalování 

dotačních programů Zastupitelstvo města Přerova schválilo var II., tzn., že pro přiznání dotace 

tomuto subjektu na II. pololetí zůstane na řádku sport částka 600 tis. Kč. Byl vznesen protinávrh na 

schválení poskytnutí dotace ve výši 600 tis. Kč (hlasování: 4 - 0 - 3). Následně se hlasovalo              

o předloženém návrhu. Výbor materiál projednal (hlasování: 3 -1- 3). Také návrh Žádost o dotaci – 

Linka bezpečí, z. s. byl výborem projednán (hlasování: 3 -1 – 3). Důvodem byla především 

skutečnost, že členové výboru zastávají názor, že organizace celorepublikového významu by měla 

být financována z jiných zdrojů, ne z prostředků měst a obcí. V případě návrhu Poskytnutí dotace 

na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty bylo v důvodové zprávě postrádáno 

odůvodnění nepřiznání dotace Obchodní akademii a jazykové škole Přerov a zda příčinou byla 

pouze skutečnost, že na projekty, které byly hodnoceny výše, byla plně vyčerpána vymezená částka. 

Byl podán protinávrh, aby finanční prostředky vyčleněné na poskytnutí předmětných dotací byly 

posíleny z jiných zdrojů města o částku ve výši 36 tis. Kč a dotace poskytnuta všem žadatelům. 

Protinávrh byl projednán (hlasování: 2 – 1- 4). Původní návrh byl doporučen ke schválení. 

Dodatečně bylo zjištěno, že projekt Obchodní akademie Přerov byl ve srovnání s ostatními 

hodnocen nízkým počtem bodů např. u kritéria původnost, přímý kontakt s přírodou, zaměření na 

životní prostředí a hodnoty města a finanční spoluúčast. Jedná se stále o téměř stejný projekt, na 

nějž škola obdržela dotaci v roce 2010, 2013 a 2014 v celkové hodnotě 78 tis. Kč.  Posledním 

materiálem byl návrh Revitalizace sadů v Předmostí, který byl bez připomínek doporučen ke 

schválení. 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 18,10 hod.  

Příští jednání výboru se uskuteční v úterý dne 15. srpna 2017 od 16,00 hod.  

 

V Přerově dne 14.06.2017 

 

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová 

 

………………………………. 

Ing. Jiří Kohout 

 

Příloha: prezenční listina 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 26 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                   

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 13.06.2017 

 

 

FINANČNÍ A ROZPOČTOVÝ VÝBOR  

 

UFRV/26/1/2017     Schválení programu jednání 

s c h v á l i l  

program jednání. 

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

UFRV/26/2A/2017    Rozpočtové opatření č. 9 a 10  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 9 a 10.  

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

UFRV/26/2B/2017    Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města.  

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

UFRV/26/2C/2017   Dotace Společnosti pro orbu České republiky na 44. Mistrovství 

republiky  

                                    v orbě v Přerově 

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Dotace Společnosti pro orbu České republiky na 44. Mistrovství republiky 

v orbě v Přerově. 

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

UFRV/26/2D/2017   Dotace pro Moravský institut vzdělávání, o. p. s. na účast žáků na    

světovém finále Dance World Cup  

d o p o r u č i l  

schválit poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Moravský institut vzdělávání, o. p. s. na 

účast žáků na světovém finále Dance World Cup v německu.  

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

 



 

UFRV/26/3A/2017  Schválení záměru zadat veřejnou zakázku s názvem „Využití hotelu  

      Strojař“  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Schválení záměru zadat veřejnou zakázku s názvem „Využití hotelu 

Strojař“.  

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

UFRV/26/3B/2017   Urbanistická soutěž na okolí tzv. průpichu  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Urbanistická soutěž na okolí tzv. průpichu.  

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

UFRV/26/3C/2017   Poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací 

integrovaného  

    nástroje ITI  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací 

integrovaného nástroje ITI.  

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

UFRV/26/3D/2017  Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy          

      a osvěty  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy           

a osvěty.  

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

UFRV/26/3E/2017    Revitalizace sadů v Předmostí  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Revitalizace sadů v Předmostí.  

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

 

 

V Přerově dne 14.06.2017 

 

 

 ...……………………..…. 

Ing. Jiří Kohout 

 

 

 


