
  Zápis č. 28 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 12.09.2017 

Přítomni: Omluveni: 

Ing. Jiří Kohout 

Ing. Bohumír Střelec 

PhDr. Jiří Pospíšil 

Ing. Michal Symerský 

Ing. Drahomír Šiška 

Mgr. Radovan Rašťák 

 

Ing. Hana Mazochová 

Igor Kraicz  

 

 

  

 

 

Nepřítomni: 

Ing. Martin Čechál 

  

  

 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 16,20 hod. jeho předseda      
Ing. Jiří Kohout, který přivítal přítomné včetně hosta, náměstka primátora Ing. Petra Měřínského        

a konstatoval, že jednání bylo  svoláno řádně a včas. Na jednání bylo přítomno celkem 5 členů, 
výbor byl usnášeníschopný.  

Blok finančních záležitostí byl zahájen návrhem Rozpočtové opatření č. 14 a 15. Úvodní informace 
ke všem zde zařazeným návrhům sdělil náměstek primátora. Stručně okomentoval uvedená 
rozpočtová opatření a následně byl dán prostor k dotazům. Tyto směřovaly jak ke konkretizaci  

nakupovaných pozemků, tak např. k částce potřebné na rekonstrukci sociálního zařízení v budově 
Smetanova 7, 7a. Původní odhad nákladů byl proveden před vypracováním projektové 

dokumentace dle platných norem a hygienických předpisů. Po jejím vyhotovení byl projekční 
firmou zpracován položkový rozpočet, který zahrnuje také stavební úpravy hygienických zařízení. 
Stavební práce jsou vyčísleny na 1,6 mil. Kč, elektroinstalační práce na 0,3 mil. Kč                           

a zdravotechnika na 1,9 mil. Kč. Následoval dotaz k akcím zařazeným v rámci projektu ITI -  tyto 
budou sloužit pro rozvoj škol. Dle náměstka primátora neuznatelné náklady u každé ze škol budou 

činit maximálně 200-300 tis. Kč. Dalším materiálem byl návrh Změna Vnitřního předpisu č. 8/05 
Statut trvalého peněžního fondu „Útulek pro zvířata“. Provozovatel útulku, TSMP, s.r.o., požádal o 
rozšíření oblasti výdajů hrazených z fondu, a to na nákup krmiva a veterinární zákroky. Vzhledem 

ke zjištění, že zároveň bude zastupitelstvu předložen návrh na vložení objektu útulku do majetku 
TSMP, s.r.o., nelze vyloučit, že návrh bude stažen (nutná úprava oblasti výdajů v návaznosti na 

vklad majetku do společnosti). Posledním návrhem finančního bloku byla Žádost o příspěvek na 
provoz internetové televize. V této souvislosti byl výbor informován, že zůstatek rezervy na 
poskytování individuálních dotací činí 108,5 tis. Kč, tzn., nedosahuje navrhované výše. Na jednání 

výboru se dostavila Ing. Hana Mazochová. Konkurence by mohla přinést zkvalitnění služeb 
poskytovaných firmou Televize Přerov s. r. o. Dle člena výboru poskytnutí dotace může znamenat 

precedens a přinést lavinu obdobných požadavků. Jedná se o nesystémové řešení. Diskutován byl       
i návrh na poskytnutí částky ve výši rezervy. Návrh byl výborem projednán (3 – 1 - 2). 
 

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. K návrhu Prevence kriminality – prohlídka 
protidrogového vlaku bylo řečeno, že je určena pro žáky 9. tříd. Projekt zpracovaný psychology        
a dalšími odborníky podporuje Národní protidrogová centrála, MV i MŠMT. Prohlídka je 

zpracována formou příběhu a zobrazuje život narkomana od počátku závislosti. Dle sdělení 
předsedy výboru je v Přerově s drogami velký problém. Byly vysloveny pochybnosti o vlivu 

návštěvy vlaku na žáky. Materiál byl výborem projednán (3 - 0 - 2, jeden člen nepřítomen). 
Posledním bodem jednání bylo Vyhlášení dotačních programů pro rok 2018. Pokud začleníme 
podporu Jazzového festivalu formou navýšení příspěvku na provoz organizace KIS, došlo oproti 

roku 2017 k navýšení částky o 3,5 mil. Kč, přičemž zde ještě nejsou zahrnuty zdroje na oslavy 100. 
výročí republiky (cca 1 mil. Kč). Původně činil nárůst 15 %, rada města však částku ještě navýšila. 

Byl vysloven názor, že zdroje na dotace by měly růst maximálně o inflaci. 
 
Na závěr byl výbor informován o projednávání návrhu rozpočtu statutárního města na rok 2018 

s jednotlivými odbory a organizacemi ve dnech 16. – 18. 10. 2017. Po zpracování bude členům 
výboru zaslán harmonogram.  

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 16,50 hod.  

Příští jednání výboru se uskuteční v úterý dne 17. října 2017 od 16,00 hod.  

 



V Přerově dne 13.09.2017 

 

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová 

 

 

………………………………. 
Ing. Jiří Kohout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 28 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                   

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 12.09.2017 

 

 

FINANČNÍ A ROZPOČTOVÝ VÝBOR  

 

UFRV/28/1/2017     Schválení programu jednání 

s c h v á l i l  

program jednání. 

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

UFRV/28/2A/2017    Rozpočtové opatření č. 14 a 15  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 14 a 15.  

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

UFRV/28/2B/2017   Změna Vnitřního předpisu č. 8/05 Statut trvalého peněžního fondu 

„Útulek pro zvířata“  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Změna Vnitřního předpisu č. 8/05 Statut trvalého peněžního fondu „Útulek 

pro zvířata“.  

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

UFRV/28/3/2017    Vyhlášení dotačních programů pro rok 2018  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Vyhlášení dotačních programů pro rok 2018.  

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

 

 

V Přerově dne 13.09.2017 
 
 

 
 ...……………………..…. 

Ing. Jiří Kohout 
 

 

 


