
  Zápis č. 27 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 15.08.2017 

Přítomni: Omluveni: 

Ing. Jiří Kohout 

Ing. Bohumír Střelec 

PhDr. Jiří Pospíšil 

Ing. Michal Symerský 

Igor Kraicz  

Ing. Hana Mazochová 

Ing. Martin Čechál 

Ing. Drahomír Šiška  

Mgr. Radovan Rašťák  

 

 

 

Nepřítomni: 

  

  

 Hosté:  

 Ing. Petr Měřínský 

Ludmila Tomaníková 

  

  

  

Program: 

1. Zahájení 

2. Finanční záležitosti 

3. Finanční záležitostí – ostatní odbory 

4. Různé 



Zápis: 

Jednání finančního a rozpočtového výboru (dále jen výbor) zahájil v 16,10 hod. jeho předseda      

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

a členky Zastupitelstva města Přerova paní Ludmily Tomaníkové a konstatoval, že jednání bylo  

svoláno řádně a včas. Na jednání bylo přítomno celkem 6 členů, výbor byl usnášeníschopný.  

Blok finančních záležitostí byl zahájen návrhem Rozpočtové opatření č. 12 a 13. Úvodní informace 

k oběma zde zařazeným návrhům sdělil náměstek primátora. Stručně okomentoval uvedená 

rozpočtová opatření a následně byl dán prostor k dotazům. Poněkud problematická se ukázala 

formulace úvodní věty k rozpočtovému opatření vztahujícímu se k zapojení zdrojů dotace na 

sociálně - právní ochranu dětí. Dle názoru člena výboru nemohly příslušné odbory požádat na 

základě předmětného rozhodnutí, protože toto obdrželo město a odbory získaly až následnou 

informaci o přiznání finančních prostředků. Rozhodnutí o dotaci spolu s průvodním dopisem bylo 

doručeno do datové schránky města, podatelna jej postoupila odboru sociálních věcí a školství a ten 

rozeslal všem zainteresovaným odborům, aby mohly připravit žádosti o rozpočtová opatření 

(kancelář tajemníka, odbor vnitřní správy, pro informaci odbor ekonomiky). Aby bylo zcela 

jednoznačně zřejmé, že rozpočtové opatření řeší zapojení zdrojů k účelu podpořenému dotací            

a současně jsou uvolňovány prostředky města, kterými byly tyto výdaje předfinancovány, budou 

napříště tyto prostředky plně převedeny do rezervy a pokud vznikne potřeba zapojit je k úhradě 

aktuálních potřeb města, bude v návrhu vytvořen nový odstavec, jímž bude navrženo převést tyto 

zdroje z rezervy ke konkrétním účelům. Dále byla zmíněna výše výdajů na vypracování projektové 

dokumentace na parkoviště ve vnitrobloku Žižkova. Informace o hospodaření společnosti Teplo 

Přerov a. s. byla doporučena ke schválení bez připomínek. 

 

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. Prvním 

projednávaným byl návrh Informace z Výboru pro místní části – systém měření rychlosti na 

křižovatce Hulínská – k podjezdu u Lověšic, systém vážení nákladních automobilů a měření 

rychlosti na ul. Grymovská v Kozlovicích. Předseda výboru okomentoval návrh a uvedl, že 

automatické měření rychlosti nepreferuje, dopravních značek je nejen velmi mnoho, ale často jsou    

i nevhodně umístěné, mírné překročení rychlosti ještě nemusí znamenat nebezpečnou jízdu, 

upřednostňuje kontroly policisty. Tento názor nebyl výborem jednoznačně sdílen – předpisy se mají 

dodržovat a automatické měření je zcela běžné i v okolních státech a funguje to. Málokdo si dovolí 

neuhradit pokutu uloženou mu v zahraničí. Nevhodně umístěné značky je třeba řešit, smysl má           

i vážení. Diskutována byla také ekonomická stránka věci. Návrh byl výborem projednán (hlasování: 

2 -1 - 3). Následoval návrh řešící úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města. 

Kč. Jedná se o pozemky, které se nachází pod stavbami v areálu zimního stadionu. Byla vznesena 

otázka, zda by s ohledem na výši nájmu nestálo za zvážení pozemky nadále pronajímat. Uvedená 

částka by byla dostačující na několik desítek let. Návrh byl výborem projednán (hlasování:               

4 – 0 – 2). 

 

Paní Tomaníková, s ohledem na nutnost odchodu, požádala o přerušení schváleného programu         

a umožnění informovat o záležitosti, která ji k účasti na výboru přivedla. Jednalo se o návrh 

poskytnutí dotace subjektu FBC Přerov, z. s. ve výši 340 tis. Kč na pořízení rozkládacího 

sportovního povrchu, k němuž Rada města Přerova na své schůzi dne 13.07.2017 nepřijala 

usnesení. Paní Tomaníková se obrátila na výbor se žádostí o podporu výše uvedené dotace. Pokud 

bude na jednání zastupitelstva předložen příslušný návrh, musí být součástí i rozpočtové opatření, 

přičemž nelze použít to, které bylo obsaženo v návrhu pro radu, protože část zde uvedených zdrojů 

již byla použita k jiným účelům. Paní Tomaníková opustila jednání výboru v 17,05 hod. 

 

 



Následně výbor pokračoval v programu. Návrhy k úpravě zřizovací listiny Kulturních                        

a informačních služeb města Přerova, návrhy řešící prominutí poplatku z prodlení, upuštění od 

vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti a poskytnutí dotace Církevní mateřské škole              

v Přerově byly doporučeny ke schválení bez větší diskuze. K návrhu Záměr na poskytnutí dotace – 

TK PRECHEZA Přerov z. s. byl položen dotaz, zda je nová hala opravdu potřeba – ve městě je 

spousta tenisových kurtů i haly, kde lze tenis hrát a není problém si je pronajmout, nebylo by tedy 

vhodnější vybudovat něco, co v Přerově ještě není a mohli by to využívat i ti, kteří tenis nehrají. TK 

chce mít vlastní halu, tato bude určena k výkonnostnímu tenisu. Pro závodní tenis je hala nezbytná  

a tyto haly mají i okolní města. Padla také otázka, zda spolufinancování bude znamenat nějaké 

výhody pro město v možnostech využití. Dále bylo zmíněno, že nejdříve by město mělo opravit 

vlastní majetek a teprve potom poskytovat prostředky jiným subjektům. Návrh byl výborem 

projednán (hlasování: 3 -1 -2). K návrhu Záměr poskytnutí dotace – Sportovní klub Žeravice sdělil 

základní informace předseda výboru. Návrh byl výborem projednán (3 -1 - 2). 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 17,40 hod.  

Příští jednání výboru se uskuteční v úterý dne 12. září 2017 od 16,00 hod.  

 

V Přerově dne 16.08.2017 

 

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová 

 

 

………………………………. 

Ing. Jiří Kohout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: prezenční listina 

 

 

 



Usnesení č. 27 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                   

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 15.08.2017 

 

 

FINANČNÍ A ROZPOČTOVÝ VÝBOR  

 

UFRV/27/1/2017     Schválení programu jednání 

s c h v á l i l  

program jednání. 

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

UFRV/27/2A/2017    Rozpočtové opatření č. 12 a 13  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 12 a 13.  

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

UFRV/27/2B/2017    Informace o hospodaření společnosti s majetkovou účastí města  

d o p o r u č i l  

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

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

UFRV/27/3A/2017  Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví  

       statutárního města Přerova – dodatek č. 15 ke zřizovací listině  

       příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova –  

       movité věci     

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví        

statutárního města Přerova – dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní             

a informační služby města Přerova – movité věci.     

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

UFRV/27/3B/2017  Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví         

      statutárního města Přerova – dodatek č. 16 ke zřizovací listině  

      příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova –  

      Památník Jednoty bratrské 

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví              

statutárního města Přerova – dodatek č. 16 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní           

a informační služby města Přerova – Památník Jednoty bratrské. 



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

UFRV/27/3C/2017    Žádost o prominutí poplatku z prodlení  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Žádost o prominutí poplatku z prodlení.  

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

UFRV/27/3D/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.  

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

UFRV/27/3E/2017    Církevní mateřská škola v Přerově – dotace pro školní rok 2017/2018  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Církevní mateřská škola v Přerově – dotace pro školní rok 2017/2018.  

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

 

 

V Přerově dne 16.08.2017 

 

 

 

 ...……………………..…. 

Ing. Jiří Kohout 

 

 

 


