
  Zápis č. 33 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 13.02.2018 

Přítomni: Omluveni: 

Ing. Jiří Kohout 

Ing. Bohumír Střelec 

Mgr. Radovan Rašťák 

Ing. Hana Mazochová 

Ing. Martin Čechál 

 

Ing. Drahomír Šiška 

Igor Kraicz  

PhDr. Jiří Pospíšil 

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 16,10 hod. jeho předseda  Ing. 

Jiří Kohout, který přivítal přítomné a konstatoval, že jednání bylo svoláno řádně a včas. Na jednání 

bylo přítomno celkem 5 členů, výbor byl usnášeníschopný.  

Úvodní informace ke všem projednávaným návrhům sdělil předseda výboru. Stručně okomentoval 

jednotlivé materiály a následně byl dán prostor k dotazům. Rozpočtové opatření – převody řeší 

převody zdrojů z rozpočtu roku 2017 do rozpočtu roku 2018. Jedná se o výdaje, které jsou již 

podloženy uzavřenou smlouvou či objednávkou nebo probíhá výběrové řízení. Těmito výdaji se tedy 

orgány města již zabývaly. Dotazy nebo spíše připomenutí směřovaly k podrobnostem některých akcí 

– jednalo se např. o veřejnou zakázku na externí zajištění činnosti městského architekta, opravy 

chodníků – diametrálně rozdílné částky u akcí org. 500380 a org. 500327 jsou zapříčiněny 

skutečností, že akce Rekonstrukce chodníku ul. U Letiště, Henčlov již byla v závěru roku 2017 

dokončena a převáděná částka ve výši 39 tis. Kč bude vynaložena na pokrytí nákladů spojených 

s vypracováním geometrických plánů pro zápis stavby do katastru nemovitostí. Zahájení akce 

Rekonstrukce chodníku na tř. 17. listopadu a část ul. Dvořákova (4 200 tis. Kč) se předpokládá po 

dokončení výběru zhotovitele v dubnu 2018. Akce Stavební úpravy kina Hvězda v částce 8 109,9 tis. 

Kč spočívá zejména v modernizaci vzduchotechnického zařízení v kině. Dále byla zodpovězena 

otázka, kolik volných bytů bude opraveno za částku ve výši 2 545 tis. Kč – dle podkladů se jedná o 9 

bytů. U návrhu Rozpočtové opatření č. 2 dotazy směřovaly zejména k navýšení výdajů na platy. 

V souvislosti s novelou nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a 

správě dochází k 01.01.2018 ke změně zařazení do platových tříd u zaměstnanců podílejících se např. 

na vedení řízení o přestupcích, na výkonu agend občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence 

obyvatel a výkonu veřejného opatrovnictví. Dochází také ke zvýšení zvláštního příplatku strážníka ve 

výkonu MP. V případě KIS dochází ke změně zařazení  u pracovníků informačního centra. Dále byl 

projednáván návrh Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na vybavení jednotky na 

centrální požární stanici Přerov – pořízení části speciálního záchranářského vybavení do technického 

kontejneru. HZS požádal o příspěvek ve výši 350 tis. Kč. Rada města navrhla částku 150 tis. Kč. Byla 

diskutována otázka, jak dalece se má město podílet na financování státní správy. Návrh byl výborem 

projednán (hlasování: 4 -1 -0).  

 

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.     I 

tyto návrhy uvedl předseda výboru. Návrh Realizace stavby „Stavební úpravy komunikace v ulici Na 

hrázi“ byl doporučen ke schválení téměř bez připomínek. U návrhu Využití hotelu Strojař byly 

prezentovány obdobné názory jako v diskuzi při projednání  na minulém zasedání výboru. 

Architektonická soutěž bude řešit celé vymezené území ne pouze objekt Strojaře. Částka ve výši 1,8 

mil. Kč na soutěž je akceptovatelná, ale 8 mil. na projekční práce je dle některých členů příliš. Návrh 

byl výborem projednán (hlasování varianta I: 1 – 4 – 0, varianta II: 3 – 1 – 1). Poslední návrh 

zabývající se dotací a poskytováním stravování žákům Soukromé základní školy Acorn´s & John´s 

school s.r.o za stejných podmínek jako žákům základních škol zřízených statutárním městem byl 

doporučen ke schválení bez větší rozpravy. 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 16,50 hod.  

Příští jednání výboru se uskuteční v úterý dne 13. března 2018 od 16,00 hod.  

V Přerově dne 14.02.2018 

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová 

………………………………. 

Ing. Jiří Kohout 

 

 



Příloha: prezenční listina 

 

 Usnesení č. 33 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                   

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 13.02.2018 

 

 

FINANČNÍ A ROZPOČTOVÝ VÝBOR  

 

UFRV/33/1/2018     Schválení programu jednání 

s c h v á l i l  

program jednání. 

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

UFRV/33/2A/2018    Rozpočtové opatření - převody  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření  - převody.  

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

UFRV/33/2B/2018    Rozpočtové opatření č. 2      

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 2.  

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

UFRV/33/3A/2018    Realizace stavby „Stavební úpravy komunikace v ulici Na Hrázi“                                      

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Realizace stavby „Stavební úpravy komunikace v ulici Na Hrázi“.                                                                                       

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

UFRV/33/3B/2018   Soukromá základní škola Acorn´s & John´s school s.r.o. – prodloužení  

    smlouvy     

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Soukromá základní škola Acorn´s & John´s school s.r.o. – prodloužení  

smlouvy.     

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

 

V Přerově dne 14.02.2018 

 

 

 

 ...……………………..…. 



Ing. Jiří Kohout 


