
  Zápis č. 29 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 17.10.2017 

Přítomni: Omluveni: 

Ing. Jiří Kohout 

Ing. Bohumír Střelec 

PhDr. Jiří Pospíšil 

Ing. Martin Čechál 

Ing. Drahomír Šiška 

Mgr. Radovan Rašťák 

Ing. Michal Symerský 

Ing. Hana Mazochová 

Igor Kraicz  

 

 

  

 

 

Nepřítomni: 

 

 Hosté:  

 Ing. Petr Měřínský 

Ludmila Tomaníková 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. 

 

  

  

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 hostů, náměstka primátora Ing. Petra Měřínského      

a členů Zastupitelstva města Přerova paní Ludmily Tomaníkové a Mgr. Přemysla Dvorského, Ph.D.       

Dále konstatoval, že jednání bylo svoláno řádně a včas. Na jednání bylo přítomno celkem 6 členů, 

výbor byl usnášeníschopný.  

Na základě žádosti člena zastupitelstva Mgr. Přemysla Dvorského, Ph.D. dal předseda hlasovat         

o změně programu, která byla odsouhlasena. Prvním bodem jednání se tak stal návrh Základní škola 

Přerov, Želatovská 8 - zaměření na lední hokej, který představil Mgr. Dvorský. Uvedl, že škola 

nikdy neměla prostředky na sportovní zaměření. Pro rok 2018 je požadována částka 235 tis. Kč.   

Dva trenéři, každý s úvazkem 0,6 představují využití 2/3 potřebných zdrojů, zbývající část pak bude 

použita na pronájem sportovišť a sportovní vybavení. V roce 2019 bude předložen požadavek na 

základě vyhodnocených výsledků (předpoklad hodnocení v květnu – červnu 2019, tzn., že bude 

nutné pro tento rok vyčlenit v rozpočtu na předmětný rok k danému účelu min 465 tis. Kč). 

Následovala diskuze s množstvím dotazů, např. ke spolupráci s mateřskou školou Kouřilkova ul.       

a s Hokejovým klubem HC ZUBR, dublování činností, k čemuž bylo řečeno, že HC suchou a letní 

přípravu neposkytuje, sportovní činnosti budou mít 80%-ní návaznost na hokejovou přípravu, ale 

zároveň budou znamenat možnost rozšíření sportovních aktivit všech žáků ZŠ. Byl také vysloven 

názor, že děti věnující se hokeji budou podporovány více než v ostatních oblastech (dotační 

program města). Návrh byl výborem projednán (2 – 3 - 1). Mgr. Dvorský se omluvil z účasti na 

dalším jednání výboru (16,25 hod.). 

Blok finančních záležitostí byl zahájen návrhem Rozpočtové opatření č. 16 a 17. Úvodní informace 

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

rozpočtová opatření a následně byl dán prostor k dotazům. Tyto směřovaly např. k předpokládané 

ceně projektové dokumentace na energetická opatření v budově Palackého 1381/25 v Přerově, 

přičemž byla zmíněna i výše nájmu, která činí cca 80 tis. Kč/rok. V této souvislosti bylo sděleno, že 

smlouva končí v roce 2019 a v případě dalšího pronájmu bude stanovena cena přiměřená. Na to 

bylo řečeno, že město by mělo majetek využívat hospodárně, a v tomto případě je příjem negativní. 

Další dotaz se týkal výdajů na vypracování projektové dokumentace na stavbu parkoviště v ulici 

Kabelíkova před budovou společnosti Meopta - optika s. r. o. – zda parkoviště bude budováno na 

základě požadavku firmy – k tomu bylo odpovězeno, že je důležité pro celou tamní oblast města     

a bude k využití pro všechny občany, je ovšem pochopitelné, že tam budou parkovat i zaměstnanci 

Meopty. Firma se bude podílet pozemkem a částkou 500 tis. Kč. Poslední dotaz směřoval k důvodu 

odsouvání některých akcí - těch je celá řada  - vypořádání majetku, veřejná zakázka, projednání 

orgány města apod. Poskytnutí mimořádné dotace na zakoupení automatického externího 

defibrilátoru bylo doporučeno ke schválení bez připomínek.    

 

Následoval materiál předložený Výborem pro místní části týkající se vyčlenění finančních 

prostředků „na hlavu“ u místních částí. Úvodní informace sdělil předseda výboru, kterého doplnil 

Ing. Bohumír Střelec, který je členem také výboru pro MČ. Mělo by se jednat o balík prostředků 

pro místní části, tyto ovšem nejsou zejména z hlediska infrastruktury vybaveny stejnoměrně. Menší 

místní části nejsou schopny si naspořit na zásadnější akce. O využití zdrojů by na návrh výboru pro 

MČ rozhodovalo zastupitelstvo města. Nejsou však stanovena pravidla, na základě čeho budou 

jednotlivé akce vybírány a doporučovány, kdo to bude určovat. Velké investice v MČ financuje 

město z jiných zdrojů, možné je spolufinancování MČ. Následovala diskuze k financování místních 

částí. Na závěr výbor dospěl k názoru, že z návrhu na usnesení vyplývá, že celá navýšená částka 

bude začleněna do rezervy rozpočtu (1 650 x počet obyvatel MČ). Návrh v tomto znění výbor 

projednal (0 - 3 – 3). 

 

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 náměstek primátora. U návrhu Odpis pohledávky a její převod 

na podrozvahu – B., K. pro nedobytnost se výbor pozastavil nad tím, že v tomto věku nepracují a 

tím město ztrácí možnost domoci se dlužné částky. U dalšího návrhu odpisu z důvodu nedobytnosti 

(K.) bylo konstatováno, že dřívější legislativa neumožňovala rychlejší reakci (vyklizení bytu trvalo i 

3 roky) a částka je významně ovlivněna tehdejší výší poplatku z prodlení.    U návrhu prominutí 

nedoplacené části vyčísleného poplatku z prodlení a vrácení již zaplacené částky se výbor ztotožnil 

s názorem Rady města Přerova, tj. pokud by žadatel situaci řešil neprodleně po úhradě dlužné 

částky a požádal o prominutí poplatku z prodlení, uhradil by částku nižší v řádu o statisíce Kč. 

Z účasti na dalším jednání výboru se omluvila paní Ludmila Tomaníková (17,30 hod). Žádost o 

sepsání splátkového kalendáře byla doporučena ke schválení z důvodu, že součástí dohody je 

uznání dluhu, kdy od tohoto okamžiku pak začíná běžet nová promlčecí lhůta. Posledním 

projednávaným návrhem bylo Schválení účasti Statutárního města Přerov v centralizovaném zadání 

veřejné zakázky na stavební práce „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov - 

Předmostí“. Stavební objekt stezky byl do projektu zařazen nad rámec ministerstvem schváleného 

záměru projektu na základě žádosti statutárního města. Platná legislativa neumožňuje, aby ŘSD 

financovalo nové cyklostezky. Může financovat chodníky a cyklostezky pouze v místech, kde by 

rušilo ty stávající. V rámci výše uvedené stavby bude vybudována smíšená stezka pro chodce a 

cyklisty v ulici Polní, jejíž realizaci město uhradí. 

  

Na závěr byl výbor informován, že veřejné projednání návrhu rozpočtu statutárního města Přerova 

na ro 2018 se uskuteční dne 22. listopadu 2017. 

  

Jednání výboru bylo ukončeno v 17,55 hod.  

Příští jednání výboru se uskuteční v úterý dne 14. listopadu 2017 od 16,00 hod.  

 

V Přerově dne 19.10.2017 

 

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová 

 

 

………………………………. 

Ing. Jiří Kohout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: prezenční listina 

 



Usnesení č. 29 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                   

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 17.10.2017 

 

 

FINANČNÍ A ROZPOČTOVÝ VÝBOR  

 

UFRV/29/1A/2017     Schválení doplnění programu jednání 

s c h v á l i l  

doplnění programu jednání. 

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

UFRV/29/1B/2017     Schválení programu jednání 

s c h v á l i l  

program jednání. 

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

UFRV/29/2A/2017    Rozpočtové opatření č. 16 a 17  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 16 a 17.  

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

UFRV/29/2B/2017  Mimořádná finanční dotace pro Moravskou hasičskou jednotu hasičský  

     sbor Přerov na automatický externí defibrilátor Lifepak 1000  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Mimořádná finanční dotace pro Moravskou hasičskou jednotu hasičský  

sbor Přerov na automatický externí defibrilátor Lifepak 1000.  

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

UFRV/29/3A/2017    Odpis pohledávky a její převod na podrozvahu – B.  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Odpis pohledávky a její převod na podrozvahu – B.  

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

UFRV/29/3B/2017    Odpis pohledávky a její převod na podrozvahu – K.   

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Odpis pohledávky a její převod na podrozvahu – K.  

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

 



UFRV/29/3C/2017   Prominutí nedoplacené části vyčísleného poplatku z prodlení a vrácení již  

     zaplacené částky  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Prominutí nedoplacené části vyčísleného poplatku z prodlení a vrácení již  

zaplacené částky.  

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

UFRV/29/3D/2017    Žádost o sepsání splátkového kalendáře  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Žádost o sepsání splátkového kalendáře.  

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

UFRV/29/3E/2017 Schválení účasti Statutárního města Přerov v centralizovaném zadání  

    veřejné zakázky na stavební práce „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení  

    s tratí ČD, Přerov-Předmostí“ 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Schválení účasti Statutárního města Přerov v centralizovaném zadání  

veřejné zakázky na stavební práce „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD,                     

Přerov- Předmostí“.  

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

 

 

V Přerově dne 19.10.2017 

 

 

 

 ...……………………..…. 

Ing. Jiří Kohout 

 


