
  Zápis č. 30 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 14.11.2017 

Přítomni: Omluveni: 

Ing. Jiří Kohout 

Ing. Bohumír Střelec 

PhDr. Jiří Pospíšil 

Ing. Martin Čechál 

 

Ing. Hana Mazochová 

Igor Kraicz  

Ing. Drahomír Šiška 

Mgr. Radovan Rašťák 

Ing. Michal Symerský 

 

  

 

 

Nepřítomni: 

 

 Hosté:  

  

  

  

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

jednání bylo přítomno celkem 8 členů, výbor byl usnášeníschopný.  

Předseda výboru stručně uvedl každý z projednávaných materiálů a následně dal vždy prostor 

k diskuzi.  

 

Blok finančních záležitostí byl zahájen návrhem Rozpočtové opatření č. 18. Na jednání výboru se 

dostavil Mgr. Radovan Rašťák (16,10 hod). Dotazy směřovaly např. k posílení prostředků na 

poštovné, kdy do konce roku bude nutné dobít kredit ve frankovači, převodu dotačních zdrojů na 

vybavení pro 2 nové sociální pracovnice a v neposlední řadě o částce na koupi pozemků na 

Čechově ul., kdy pan Igor Kraicz navrhl hlasovat samostatně o tomto rozpočtovém opatření. 

Výsledky hlasování jsou uvedeny v usnesení. Následoval návrh Mimořádná finanční dotace pro TK 

PRECHEZA PŘEROV, z.s. na akci Zlatý kanár. Názory na poskytnutí dotace se různily. Nakonec 

převládlo mínění, že se jedná o prestižní záležitost, která město zviditelní. Zmíněna byla i navržená 

výše dotace ve vztahu k žádosti, která činila 200 tis. Kč. 

 

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.     

U návrhu Úplatný převod nemovitých věcí – pozemků (ul. Čechova) se rozvinula diskuze o historii 

případu, kdy město získalo od státu budovu za konkrétním účelem, ale bez pozemků. V případě, 

když nebude daný účel realizován, uhradí město sankci. Předpokládaný prodej objektu by měl 

městu vyrovnat její úhradu a částečně i odkup předmětných pozemků. Pro jakoukoliv dispozici 

s objektem je vlastnictví pozemků nezbytné. Následoval blok návrhů vztahujících se 

k pohledávkám vzniklým v souvislosti s bydlením. Odpis pohledávky byl jednomyslně doporučen 

ke schválení. U návrhu Žádost o prominutí nedoplacené části vyčísleného poplatku z prodlení byl 

podán protinávrh, aby byla s dlužníkem uzavřena dohoda o splátkách. Protinávrh byl projednán      

(2 -3 – 4). Stejná situace nastala u návrhu Prominutí úroku z prodlení. I v tomto případě byl 

protinávrh projednán (2 – 3 - 4). V diskuzi bylo řečeno, že by měl být zachován stejný přístup ke 

všem občanům a jelikož již několikrát výbor doporučil prominutí 4/5 na poplatku z prodlení, mělo 

by tomu tak být i nyní. Dle názoru členů výboru by ovšem měl být tento návrh předkládán až 

v okamžiku, kdy je již jedna pětina uhrazena či bude jednoznačně uvedeno, v jakém termínu bude 

uhrazena (optimální neprodleně). Návrh Žádost o sepsání splátkového kalendáře byl doporučen ke 

schválení bez připomínek. U návrhu Dostavba domova pro seniory – pavilon G bylo konstatováno, 

že pokud by měla být využita dotace stávajícího programového období, muselo by být realizováno 

do konce roku 2020. Byla diskutována jak otázka zdrojů na úhradu vybudování (úvěr?), tak 

každoroční zátěž pro provozní část rozpočtu města. Město by mělo uhradit s pomocí dotace 

vybudování, následný provoz by měl být nastaven tak, aby byl plně hrazen uživateli a ve vztahu 

k rozpočtu města tak generoval nulu. Poskytnutí mimořádných dotací (Charita Prostějov, 

Tělocvičná jednota Sokol Přerov) bylo doporučeno ke schválení. Návrh Obecně závazné vyhlášky 

č…/2017, o regulaci provozován hazardních her nebyl ke schválení výborem doporučen. Otázka 

regulace je velmi komplikovaná, je nutné konstatovat, že kdo bude chtít hrát, vždy si možný způsob 

najde, navíc nelze vyloučit vznik „černých“ heren. Jeden ze členů výboru také vznesl připomínku, 

že z návrhu nevyplývá např. definice pojmu sociálně vyloučená oblast, orientace v grafické příloze 

je obtížná. V této souvislosti byl výbor informován, že nelze vyloučit, v případě, že nebude 

důvodová zpráva doplněna a upřesněna, přičemž zastupitelstvo přijetí předmětné OZV schválí, 

bude orgánem dohledu a dozoru doporučena ke zrušení. K návrhu Vnitřní předpis č. ../2017, kterým 

se mění Vnitřní předpis č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců 

statutárního města Přerova“ ve znění Vnitřního předpisu č. 13/11 a Vnitřního předpisu č. 17/2015 

bylo řečeno, že je důležité, aby zaměstnavatel měl prostředky na stabilizaci zaměstnanců.  

  



Jednání výboru bylo ukončeno v 18,10 hod.  

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

 

V Přerově dne 16.11.2017 

 

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová 

 

 

………………………………. 

Ing. Jiří Kohout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Usnesení č. 30 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                   

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 14.11.2017 

 

 

FINANČNÍ A ROZPOČTOVÝ VÝBOR  

 

UFRV/30/1/2017     Schválení programu jednání 

s c h v á l i l  

doplnění programu jednání. 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0 

UFRV/30/2A/2017    Rozpočtové opatření č. 18 - návrh hlasovat zvlášť o rozpočtovém 

opatření  

     na částku 2 600 000 Kč na úhradu kupní ceny pozemků 

s c h v á l i l  

hlasovat samostatně o výše uvedeném rozpočtovém opatření.  

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0  

UFRV/30/2B/2017    Rozpočtové opatření č. 18 - rozpočtové opatření na částku 2 600 000 Kč 

na  

     úhradu kupní ceny pozemků Čechova 43 

d o p o r u č i l  

schválit výše uvedené rozpočtové opatření.  

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/1  

UFRV/30/2C/2017    Rozpočtové opatření č. 18 - zbývající rozpočtová opatření      

d o p o r u č i l  

schválit zbývající rozpočtová opatření uvedená v návrhu Rozpočtové opatření č. 18.  

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0 

UFRV/30/2D/2017  Mimořádná finanční dotace pro TK PRECHEZA PŘEROV, z. s. na akci  

    Zlatý kanár      

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Mimořádná finanční dotace pro TK PRECHEZA PŘEROV, z. s. na akci     

Zlatý kanár.      

 Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/1, Zdržel se/2  

 



UFRV/30/3A/2017    Úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č.2152/1 a p.č.2152/2 v k.ú.     

       Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit 

s majetkem   

       státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do  

       vlastnictví statutárního města Přerova  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Úplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č.2152/1 a p.č.2152/2 v k.ú.           

Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova.  

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0  

UFRV/30/3B/2017    Odpis pohledávky  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Odpis pohledávky – Š.  

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0  

UFRV/30/3C/2017   Žádost o prominutí nedoplacené části vyčísleného poplatku z prodlení                                        

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Žádost o prominutí nedoplacené části vyčísleného poplatku z prodlení - V.  

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/2, Zdržel se/0  

UFRV/30/3D/2017     Žádost o prominutí úroku z prodlení   

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Žádost o prominutí úroku z prodlení  - M.  

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/1, Zdržel se/2  

UFRV/30/3E/2017    Žádost o sepsání splátkového kalendáře  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Žádost o sepsání splátkového kalendáře - B.  

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0  

UFRV/30/3F/2017    Dostavba domova pro seniory – pavilon G  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Dostavba domova pro seniory – pavilon G. 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/2  

UFRV/30/3G/2017    Žádost o dotaci – Charita Prostějov     

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Žádost o dotaci – Charita Prostějov.  

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/1  

 

 

 



UFRV/30/3H/2017  Návrh Obecně závazné vyhlášky č…./2017, o regulaci provozování         

      hazardních her 

n e d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Návrh Obecně závazné vyhlášky č…./2017, o regulaci provozování          

hazardních her. 

Výsledek hlasování: Pro/0, Proti/5, Zdržel se/4  

UFRV/30/3I/2017     Dotace na očištění fasády objektu Brabansko čp. 566 (sokolovna) v 

Přerově         

       

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Dotace na očištění fasády objektu Brabansko čp. 566 (sokolovna) 

v Přerově.         

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/1  

UFRV/30/3J/2017  Vnitřní předpis č…/2017, kterým se mění Vnitřní předpis č. 18/05 Statut  

    trvalého peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců statutárního města  

    Přerova“ ve znění Vnitřního předpisu č. 13/11 a Vnitřního předpisu             

    č. 17/20115 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Vnitřní předpis č…/2017, kterým se mění Vnitřní předpis č. 18/05 Statut  

trvalého peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců statutárního města Přerova“ ve znění 

Vnitřního předpisu č. 13/11 a Vnitřního předpisu č. 17/20115. 

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0  

 

 

V Přerově dne 16.11.2017 

 

 

 

 ...……………………..…. 

Ing. Jiří Kohout 

 

 

 


