
Zápis z 25. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HOSPV) 

konaného dne 12.12.2017 v zasedací místnosti Magistrátu města Přerova, odboru MAJ od 16:00 
hodin do 16:45 hodin 

Přítomni: 
 
Ing. Mazochová Hana   předsedkyně HOSPV 
Passinger Milan                 člen HOSPV   
Ing. Samek Vladimír          člen HOSPV                                
Sedlák René     člen HOSPV  
Bc. Zahradová Zora            členka HOSPV 
 
Omluveni: 
 
Ing. Mucha Radovan, MBA         člen HOSPV  
Ing. Opatřil Petr                člen HOSPV                                        
Ing. Skládal Miloslav  člen HOSPV 
Ing. Vondrák René             člen HOSPV   
 
Hosté: 
 
Ing. Petr Měřínský  náměstek primátora 
 
 
Mgr. Odstrčil Zbyněk  organizační pracovník 
 
P r o g r a m: 
 
1. Zahájení 
2. Schválení programu 25. jednání HOSPV 
3. Schválení zápisu z 24. jednání HOSPV 
4. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2018 (společný bod jednání s FRV) 

K bodu 1. 
Zahájení 
Jednání výboru bylo zahájeno v 16.13 h předsedkyní výboru Ing. Hanou Mazochovou.  
 
Paní předsedkyně Ing. Mazochová přivítala hosty, členy Finančního a rozpočtového výboru a členy 
HOSPV. 
 
Výbor je v počtu 5 členů usnášeníschopný. 
 
K bodu 2. 
Schválení programu 25. jednání HOSPV 
 

Členové HOSPV projednali program 25. jednání výboru. 

HOSPV/25/120/2017  Hlasování o programu 25. jednání HOSPV 
Hlasování:    PRO/ 5      PROTI/0      ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
 
 



K bodu 3. 
Schválení zápisu z 24. jednání HOSPV 

24. zápis HOSPV – byl schválen. 
HOSPV/25/121/2017 Schválení 24. zápisu z jednání HOSPV 
Hlasování:    PRO/5     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 – SCHVÁLENO 
 
K bodu 4. 
Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2018 (společný bod jednání s FRV) 

Tento bod jednání byl společný pro hospodářský výbor a pro finanční a rozpočtový výbor. 
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. Následoval prostor k dotazům. 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). Členové HOSPV dále položili dotaz na způsob 
výběru akcí nad 500,- tis. Kč - investice, dále na částku 500 tis. Kč vyčleněnou jako jízdné MHD popř. 
SENIORTAXI pro přerovské seniory a odvod z fondu investic u PO (odpisy). 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.  
 
HOSPV/25/122/2017 HOSPV bere na vědomí návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 
2018. 
Hlasování:    PRO/4    PROTI/0     ZDRŽEL SE/1  -  SCHVÁLENO 
 
 
25. jednání HOSPV bylo ukončeno v 16:45 hodin. 
 

 
 
 
______________________            _____________________ 
organizační pracovník             předsedkyně HOSPV 
Mgr. Zbyněk Odstrčil                 Ing. Hana Mazochová 
 
 
 
Přílohy: 
1) Prezenční listina 25. jednání HOSPV 
2) Usnesení 25. jednání HOSPV 
 
 



 
 

Usnesení 25. jednání Hospodářského výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

 ze dne 12.12.2017 

_________________________________________________________________________________ 

HOSPV/25/120/2017 Hlasování o programu 25. jednání HOSPV 
 
Hospodářský výbor po projednání schválil program 25. jednání HOSPV  
Hlasování:    PRO/5       PROTI/0      ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
_________________________________________________________________________________ 

HOSPV/25/121/2017 Schválení 24. zápisu z jednání HOSPV 
 
Hospodářský výbor po projednání schválil zápis z 24. jednání HOSPV 
Hlasování:    PRO/5     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 - SCHVÁLENO 
______________________________________________________________________________ 
 
HOSPV/25/122/2017 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2018. 
 
HOSPV bere na vědomí návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2018. 
Hlasování:    PRO/4    PROTI/0     ZDRŽEL SE/1  -  SCHVÁLENO 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
___________________                                                             _____________________                      
organizační pracovník                                                                předsedkyně  HOSPV 
Mgr. Zbyněk Odstrčil                                                                  Ing. Hana Mazochová 
 

 


