
  Zápis č. 31 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 12.12.2017 

Přítomni: Omluveni: 

Ing. Jiří Kohout 

Ing. Bohumír Střelec 

PhDr. Jiří Pospíšil 

Mgr. Radovan Rašťák 

Igor Kraicz  

Ing. Hana Mazochová 

 

Ing. Drahomír Šiška 

Ing. Martin Čechál 

Ing. Michal Symerský 

 

  

  

 

 

Nepřítomni: 

 

 Hosté:  

 Milan Passinger 

Ing. Petr Měřínský 

  

  

Program: 

1. Zahájení 

2. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2018 

3. Finanční záležitosti 

4. Finanční záležitostí – ostatní odbory 

5. Různé 



Zápis: 

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

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

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

přítomno celkem 6 členů, výbor byl usnášeníschopný. První bod jednání byl společný pro oba výše 

uvedené výbory. 

Základní informace k Návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2018 sdělil náměstek 

primátora. Rozpočet je navržen v objemech: příjmy             841 970 200 Kč 

                                                                         výdaje             815 265 200 Kč 

                                                                         financování       26 705 000 Kč 

S podrobnějšími informacemi se měli možnost někteří účastníci jednání seznámit na projednání 

návrhu rozpočtu s předsedy klubů politických stran (15.11.2017) nebo na veřejném projednání, 

které se uskutečnilo dne 22.11.2017. Následně dal předseda výboru prostor k dotazům. PhDr. Jiří 

Pospíšil upozornil, že se zdrží při hlasování, jelikož má připomínku k částce vymezené na dotaci 

společnosti Teplo Přerov a. s. Jeden z prvních dotazů směřoval k částce 9 015,8 tis. Kč na akci 

Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova (IOP 09) – jedná se o výdaje 

na udržitelnost projektu. Další pak k výkupům pozemků v areálu koupaliště Penčice – město bude 

vykupovat pozemek v dosavadním areálu koupaliště od ÚZSVM. Jedná se o část travnaté plochy     

a část plochy pod budovou bufetu. Následoval dotaz ke grafu znázorňujícímu vývoj daňových 

příjmů – návrh rozpočtu roku 2018 je v porovnání s rokem 2017, který vyjadřuje očekávanou 

skutečnost o něco nižší, a to zejména z důvodu očekávaného poklesu příjmů z hazardu (OČ 41,5 

mil. Kč, R 29,0 mil. Kč). V návrhu rozpočtu jsou uvedeny akce nad 500 tis. Kč, které vyplynuly 

z jednání a stanovení priorit příslušných odborů. Jedná se o schválení zdrojů, k jednotlivým akcím  

bude předkládán záměr zadat předmětnou veřejnou zakázku. K dotazu na akci Parkoviště na ul.       

Č. Drahlovského bylo řečeno, že nejsou vypořádány pozemky, proto se s realizací akce v příštím 

roce nepočítá. Návrh rozpočtu na rok 2018 byl výborem projednán (hlasování: 4 – 0 – 2). Z jednání 

odešli členové hospodářského výboru (16,45 hod.). 

 

Blok finančních záležitostí byl zahájen návrhem Rozpočtové opatření č. 19. Veškeré zde zařazené 

návrhy uvedl náměstek primátora. Návrh rozpočtového opatření byl bez připomínek doporučen ke 

schválení, obdobně tak návrh Útulek pro zvířata – změna majitele účtu. Nejrozsáhlejší diskuzi 

vyvolal návrh Dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s. Dle člena 

výboru je požadavek na navýšení dotace oprávněný, uvedená data jsou objektivní a není důvod 

dotaci nenavýšit rovnou, a to přesto, že smlouvou o dotaci je situace, pokud by dotace nebyla 

dostačující, upravena – na základě předloženého vyúčtování dotace bude v případě vykázání ztráty 

částka společnosti uhrazena v souladu se smluvně dohodnutými pravidly. Požadavek (tabulku 

s vyčíslením jednorázového navýšení nákladů oproti roku 2017 bez podpisu, bez informace o vývoji 

roku 2017 – výnosy, náklady) na navýšení dotace obdržel odbor ekonomiky dne 15.11.2017, tj. 

v době, kdy byl návrh rozpočtu sestaven, přičemž na žádném z výše uvedených projednání návrhu 

rozpočtu nebyla částka dotace rozporována. Na závěr rozpravy byl výbor informován, že vzrůstají 

výdaje na opravy sportovních zařízení pronajatých společností Teplo Přerov a. s. hrazené přímo 

městem prostřednictvím odboru správy majetku a komunálních služeb (rozpočet 2016 – 80,0 tis. 

Kč, rozpočet 2017 – 939,3 tis. Kč, návrh 2018 – 750,0 tis. Kč). Návrh byl výborem projednán 

(hlasování:0 – 1 - 5). Dalším projednávaným návrhem byla Obecně závazná vyhláška č…/2017,            

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání                

a odstraňování komunálních odpadů. Náměstek primátora informoval členy výboru o výpočtu 

poplatku a zákonných limitech. Výše poplatku zůstává zachovaná na úrovni 650 Kč, a to i přesto, že 

doplatek města bude dosahovat částky cca 6,3 mil. Kč. Dále dochází ke snížení sankce za pozdní 

úhradu poplatku. K tématu sdělil člen výboru, že v budoucnu lze očekávat razantnější zvýšení 

nákladů a tedy i poplatků, a to v souvislosti s legislativou a pravidly pro nakládání s odpady 

(spalování). Následoval návrh Obecně závazné vyhlášky č…/2017, kterou se mění a doplňuje 



Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, o regulaci provozování hazardních her. Návrh OZV reaguje na 

doporučení uvedená v právním rozboru OZV zpracovaném Odborem veřejné správy, dozoru            

a kontroly Ministerstva vnitra ČR, který pro právní jistotu adresátů OZV doporučil uvést slovní 

názvy škol a školských zařízení, u kterých nelze provozovat v okruhu 100 m od jejich hlavních 

vstupů hazardní hry a doplnit přechodné ustanovení, aby bylo zamezeno možnému vyvolání 

soudních sporů ze strany provozovatelů, kterým by bylo zrušeno povolení před termínem jeho 

vypršení. Návrh byl výborem projednán (hlasování: 4 – 0 - 2). K návrhu Mimořádná finanční 

dotace pro Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Přerov, na zařízení pro léčení včelstev, 

popř. zařízení na zpracování včelích produktů, bylo členem výboru řečeno, že spolková činnost by 

měla být podporována, je žádoucí i z hlediska životního prostředí, uvedené vybavení je pro včelaře 

důležité, je také ve veřejném zájmu, aby včelstva byla zdravá. Z těchto důvodů podal protinávrh 

dotaci poskytnout. Protinávrh byl výborem schválen. Stejně tak bylo doporučeno i poskytnutí 

dotace Českému svazu chovatelů, z. s. Návrhy na poskytnutí podpor de minimis byly doporučeny 

ke schválení bez větší diskuze. 

 

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.  

Oba návrhy na odpis pohledávky byly doporučeny ke schválení. U návrhů Žádost o sepsání 

splátkového kalendáře se člen výboru dotázal, jakou částku uhradili žadatelé v rámci předchozích 

splátkových kalendářů. Tato informace byla zjištěna dodatečně na odboru správy majetku                 

a komunálních služeb. V případě prvního žadatele u prvního splátkového kalendáře uhradil částku 

1500 Kč, na druhý neuhradil nic.  Druhý žadatel první splátkový kalendář téměř doplatil, u druhého 

uhradil necelou jednu třetinu částky, na kterou byl kalendář vyhotoven. Následoval návrh Investiční 

akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2018. U tohoto návrhu se členové výboru zabývali především 

návazností na návrh rozpočtu roku 2018. Poslední návrh Dohoda o narovnání uzavřená v souladu      

s § 1903 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, byla 

bez připomínek doporučena ke schválení. 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 18,25 hod.  

Příští jednání výboru se uskuteční v úterý dne 16. ledna 2018 od 16,00 hod.  

 

V Přerově dne 13.12.2017 

 

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová 

 

 

………………………………. 

Ing. Jiří Kohout 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: prezenční listina 



Usnesení č. 31 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                   

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 12.12.2017 

 

 

FINANČNÍ A ROZPOČTOVÝ VÝBOR  

 

UFRV/31/1/2017     Schválení programu jednání 

s c h v á l i l  

program jednání. 

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

UFRV/31/2A/2017    Rozpočtové opatření č. 19  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 19.  

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

UFRV/31/2B/2017    Útulek pro zvířata – změna majitele účtu      

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Útulek pro zvířata – změna majitele účtu.  

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

UFRV/31/2C/2017    Obecně závazná vyhláška č…/2017, o místním poplatku za provoz 

systému  

     shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  

     komunálních odpadů            

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Obecně závazná vyhláška č…/2017, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.            

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

UFRV/31/2D/2017  Mimořádná finanční dotace pro Český svaz včelařů, z. s., základní  

                                    organizace Přerov I, na zařízení pro léčení včelstev, popř. zařízení na  

                                    zpracování včelích produktů            

d o p o r u č i l 

na základě protinávrhu člena výboru, schválit poskytnutí Mimořádné  finanční dotace pro Český 

svaz včelařů, z. s., základní organizace Přerov I, na zařízení pro léčení včelstev, popř. zařízení na 

zpracování včelích produktů.            

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

 



 

UFRV/31/2E/2017  Mimořádná finanční dotace pro Český svaz chovatelů, z. s., Okresní  

                                    organizace Přerov na akci XIV. Výstava Moravy a Slezska   

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Mimořádná finanční dotace pro Český svaz chovatelů, z. s., Okresní                                      

organizace Přerov na akci XIV. Výstava Moravy a Slezska.   

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

UFRV/31/2F/2017    Mimořádná dotace – podpora de minimis Pekárna Racek, s. r. o.  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Mimořádná dotace – podpora de minimis Pekárna Racek, s. r. o.  

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

UFRV/31/2G/2017  Mimořádná dotace – podpora de minimis na doplňkovou činnost  

     Kulturních a informačních služeb města Přerova  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Mimořádná dotace – podpora de minimis na doplňkovou činnost 

Kulturních a informačních služeb města Přerova.  

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

UFRV/31/3A/2017  Odpis pohledávky z důvodu promlčení a její převod na mimoúčetní  

      evidenci     

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Odpis pohledávky z důvodu promlčení a její převod na mimoúčetní        

evidenci – O.    

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

UFRV/31/3B/2017    Odpis pohledávky a její převod na podrozvahu 

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/31/3C/2017    Žádost o sepsání splátkového kalendáře       

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Žádost o sepsání splátkového kalendáře – P.          

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

UFRV/31/3D/2017    Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Žádost o sepsání splátkového kalendáře – K. 

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



 

 

UFRV/31/3E/2017    Investiční akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2018             

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Investiční akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2018.         

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

UFRV/31/3F/2017    Dohoda o narovnání uzavřená v souladu s § 1903 a násl. zákona č. 

89/2012  

     Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů              

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Dohoda o narovnání uzavřená v souladu s § 1903 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.                       

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

 

 

V Přerově dne 13.12.2017 

 

 

 

 ...……………………..…. 

Ing. Jiří Kohout 

 


