
  Zápis č. 35 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 17.04.2018 

Přítomni: Omluveni: 

Ing. Jiří Kohout 

Ing. Bohumír Střelec 

Mgr. Radovan Rašťák 

Ing. Drahomír Šiška 

Igor Kraicz  

PhDr. Jiří Pospíšil 

Ing. Hana Mazochová 

 

Ing. Michal Symerský 

Ing. Martin Čechál 

 

 

  

 

 

 

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 16,05 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 7 členů, 

výbor byl usnášeníschopný.  

Blok finančních záležitostí byl zahájen návrhem Schválení účetní závěrky statutárního města 

Přerova sestavené ke dni 31.12.2017. Úvodní informace k návrhu sdělil náměstek primátora. 

Součástí materiálu jsou i veškeré účetní výkazy, které tvoří účetní závěrku, vyčíslení výsledku 

hospodaření dle Výkazu zisku a ztráty a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, v níž auditor 

konstatoval, že při přezkoumání nezjistili žádné chyby a nedostatky. V následné diskuzi zazněl 

dotaz směřující ke změně výše majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem + 3,9 mil. Kč – 

do majetku společnosti Technické služby města Přerova, s. r. o. byl vložen objekt útulku pro 

zvířata, zahrádkářská chata Dluhonice a pozemky. Následoval návrh Rozpočtové opatření č. 6 a 7. 

Jednotlivá, zde uvedená, rozpočtová opatření okomentoval náměstek primátora a dal prostor              

k dotazům. Tyto se týkaly zejména částky (18,1 mil. Kč) vymezené na energetická opatření 

v budově Palackého 1381/25 v Přerově, která spočívají ve výměně výplní okenních a dveřních 

otvorů a v zateplení dvorních obvodových konstrukcí střechy šatny a přístavby. V této souvislosti 

byla zmíněna výše nájmu. Předmětná smlouva končí v příštím roce a nepředpokládá se, že bude 

obnovena za stávajících podmínek. Taktéž nelze vyloučit, že rozsah akce bude zúžen jen na výměnu 

oken. Návrh byl výborem projednán (hlasování: 4 - 0 - 3). 

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 zde zařazené návrhy uvedl předseda výboru. V případě návrhu Žádost o dotaci – P-centrum, 

spolek, výbor postrádal bližší informace k vyhodnocení, zda je adekvátní výdaj 50 tis. Kč pro 5 

rodin (kapacita služby pro Přerov). Bylo konstatováno, že když se vymyslí služba a dají se 

prostředky, vždy je pak klasifikována jako potřebná. Návrh byl výborem projednán (hlasování:         

2 - 3 -2). Posledním projednávaným materiálem byl návrh Žádost o dotaci – Sociální služby města 

Kroměříže, příspěvková organizace, který byl bez připomínek doporučen ke schválení. 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 16,30 hod.  

Příští jednání výboru se uskuteční v úterý dne 15. května 2018 od 16,00 hod.  

 

V Přerově dne 18.04.2018 

 

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová      

 

 

………………………………. 

Ing. Jiří Kohout 

 

 

 

 

 

Příloha: prezenční listina 



Usnesení č. 35 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                   

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 17.04.2018 

 

 

FINANČNÍ A ROZPOČTOVÝ VÝBOR  

 

UFRV/35/1/2018     Schválení programu jednání 

s c h v á l i l  

program jednání. 

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

UFRV/35/2/2018  Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni  

  31.12.2017  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni  

31.12.2017.  

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/1  

UFRV/35/3/2018   Žádost o dotaci – Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace                                      

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Žádost o dotaci – Sociální služby města Kroměříže, příspěvková 

organizace.                                                                                       

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/1  

 

V Přerově dne 18.04.2018 

 

 

 

 ...……………………..….  

Ing. Jiří Kohout 

 


