
  Zápis č. 34 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 13.03.2018 

Přítomni: Omluveni: 

Ing. Jiří Kohout 

Ing. Bohumír Střelec 

Mgr. Radovan Rašťák 

Ing. Martin Čechál 

Ing. Drahomír Šiška 

Igor Kraicz  

PhDr. Jiří Pospíšil 

Ing. Michal Symerský 

 

Ing. Hana Mazochová 

 

  

 

 

 

Nepřítomni: 

 

 

 Hosté:  

 Ing. Petr Měřínský 

  

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 náměstka primátora Ing. Petra Měřínského                

a konstatoval, že jednání bylo svoláno řádně a včas. Na jednání bylo přítomno celkem 8 členů, 

výbor byl usnášeníschopný.  

Blok finančních záležitostí byl zahájen návrhem Rozpočtové opatření č. 3. Náměstek primátora 

uvedl předmětný návrh a stručně okomentoval jednotlivá rozpočtová opatření.  Následně byl dán 

prostor k dotazům. Tyto směřovaly např. k částce vymezené na školení informatiků, která se 

členům výboru jevila jako značně vysoká. V souvislosti se správou nového systému Windows 

Server 2016 je nutné, aby školení absolvovala většina zaměstnanců oddělení IT. Tato školení jsou 

velmi finančně náročná. Dále byla zmíněna částka na přípravu architektonicko - urbanistické 

soutěže na využití hotelu Strojař. Návrh výše uvedeného rozpočtového opatření pro schůzi Rady 

města Přerova byl zpracován před jednáním Zastupitelstva města Přerova, které rozhodlo o tom, že 

soutěž nebude realizována. Příslušný odbor zatím nepožádal o úpravu s tím, že pokud zůstane 

zachován stávající stav, budou předmětné finanční prostředky využity, po přeschválení, k jiným 

účelům. K částce určené na vypracování koncepční studie veřejných prostranství od 3 vybraných 

autorů a projektových dokumentací od autora nejlépe hodnoceného návrhu bylo upřesněno, že se 

vztahuje k projektové přípravě 2. etapy regenerace panelového sídliště Budovatelů. Také k návrhu 

Rozpočtové opatření č. 4 a 5 poskytl základní informace náměstek primátora. Otázky, položené 

v souvislosti s jednotlivými částkami se týkaly např. toho, zda součástí inventarizace stromů na 

území města bude také posouzení jejich zdravotního stavu. Zpracování těchto podkladů bude 

poskytovat podrobné informace o zdravotním stavu jednotlivých stromů, bude zajištěna pravidelná 

kontrola a včas realizovány důležité zásahy na údržbě dřevin. Dále byly zmíněny prostředky na 

školství – zda v rámci projektů ITI nelze realizovat výměny oken, zdravoinstalace apod. – program 

to neumožňuje. Prostředky rezervy jsou převáděny k předpokládaným účelům tak, jak byly 

zahrnuty v rezervě rozpočtu 2017. K navýšení došlo pouze v případě zdrojů na spolufinancování 

stavby silnice I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa – průpich o 7,2 mil. Kč, a to z důvodu, aby 

v roce 2020 mělo město k dispozici celou částku ve výši cca 22,2 mil. Kč (5 mil. Kč/rok). Zdroje 

rezervy nejsou vedeny na zvláštním účtu, ale jsou součástí finančních prostředků na běžných účtech 

města. Úvodní informace k návrhu Dotace pro KŘESŤANSKOU POLICEJNÍ ASOCIACI, z. s., na 

zhotovení pamětní desky obětem z řad policie a četnictva za německé okupace v období II. světové 

války sdělil předseda výboru. K poskytnutí dotace budou převedeny zdroje příslušné rezervy. 

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.  

Návrh Prominutí úroku z prodlení uvedl náměstek primátora. Návrh na usnesení odpovídá 

obvyklému přístupu města k této záležitosti, tj. prominutí 4/5 pohledávky na úroku z prodlení za 

podmínky úhrady zbývající částky. Posledním bodem jednání byl návrh Schválení záměru zadat 

veřejnou zakázku „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“. I v tomto případě 

seznámil členy výboru se základními informacemi náměstek primátora. Také doplnil informaci, že 

rada města doporučila schválení návrhu a zodpověděl dotaz, že akce nebude podpořena dotací 

z důvodu neexistence vhodného dotačního titulu. Byla položena otázka, jak bude škola řešit 

zvýšené náklady na údržbu kvalitního trávníku (v návaznosti na příslušnou část důvodové zprávy). 

Zatím nebylo řešeno, kolik tato údržba bude stát, ale téměř s jistotou lze předpokládat, že tyto 

zvýšené náklady bude škola požadovat po zřizovateli. V této souvislosti bylo sděleno, že závlaha 

bude levnější, protože bude využívat vodu ze Strhance. Dále byla položena otázka, proč vše hradí 

město, když např. jiná škola si zabezpečila financování herních prvků od sponzorů. Žádné školní 

hřiště doposud nebylo ze strany města financováno v takovém objemu. Na dotaz, proč je předmětné 

hřiště rozpočtovou prioritou, bylo řečeno, že každá škola musí mít hřiště za účelem zajištění  

vzdělávacího  procesu. Hřiště také bude přístupné veřejnosti, zatím však není zřejmé v jakém 

rozsahu. Závěrem byla diskutována otázka, jaké důvody vedly k tomu, že je dnes hřiště                    



v havarijním stavu, přičemž vyslovené názory se značně různily. Návrh byl výborem projednán 

(hlasování: 3 - 2 - 3). 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 16,45 hod.  

Příští jednání výboru se uskuteční v úterý dne 17. dubna 2018 od 16,00 hod.  

 

V Přerově dne 14.03.2018 

 

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová      

Jaké důvody vedly k tomu, že je dnes  

 

 

………………………………. 

Ing. Jiří Kohout 

 

 

 

 

 

Příloha: prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 34 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                   

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 13.03.2018 

 

 

FINANČNÍ A ROZPOČTOVÝ VÝBOR  

 

UFRV/34/1/2018     Schválení programu jednání 

s c h v á l i l  

program jednání. 

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

UFRV/34/2A/2018    Rozpočtové opatření č. 3  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 3.  

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/1  

UFRV/34/2B/2018    Rozpočtové opatření č. 4 a 5      

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 4 a 5.  

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/1 

UFRV/34/2C/2018     Dotace pro KŘESŤANSKOU POLICEJNÍ ASOCIACI, z. s., na 

zhotovení pamětní desky obětem z řad policie a četnictva za německé 

okupace v období II. světové války     

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Dotace pro KŘESŤANSKOU POLICEJNÍ ASOCIACI, z. s., na zhotovení 

pamětní desky obětem z řad policie a četnictva za německé okupace v období II. světové války.     

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/2 

UFRV/34/3/2018     Prominutí úroku z prodlení                                      

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Prominutí úroku z prodlení.                                                                                       

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/2, Zdržel se/0  

 

V Přerově dne 14.03.2018 

 

 ...……………………..….  

Ing. Jiří Kohout 


