
  Zápis č. 36 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 15.05.2018 

Přítomni: Omluveni: 

Ing. Jiří Kohout 

Mgr. Radovan Rašťák 

PhDr. Jiří Pospíšil 

Ing. Hana Mazochová 

Ing. Martin Čechál 

 

Ing. Bohumír Střelec 

Ing. Drahomír Šiška 

Igor Kraicz  

Ing. Michal Symerský 

 

 

  

 

 

 

Nepřítomni: 

 

 

 

 Hosté:  

  

  

Program: 

1. Zahájení 

2. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2017 

3. Finanční záležitosti 

4. Finanční záležitostí – ostatní odbory 

5. Různé 

 



 Zápis: 

Jednání finančního a rozpočtového výboru (dále jen výbor) zahájil v 16,00 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.  

Prvním bodem jednání byl návrh Závěrečného účtu a výroční zprávy statutárního města Přerova za 

rok 2017, který stručně uvedl předseda výboru. Sdělil základní informace o výši příjmů a výdajů       

a hodnotě dosaženého rozpočtového výsledku hospodaření, která činí 139,7 mil. Kč. Následně dal 

prostor k dotazům. Jediný dotaz směřoval k dílčím přezkoumáním hospodaření, které byly 

realizovány v průběhu roku 2017, a to v souladu s uzavřenou smlouvou. Závěr všech tří dílčích 

přezkoumání zněl: “Na základě provedeného přezkoumání je možno konstatovat, že hospodaření 

podle rozpočtu a vedení účetnictví ÚSC proběhlo ve sledovaném období v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy“. Pouze bylo doporučeno věnovat pozornost zařazení a vyřazení 

majetku z hlediska časového souladu s právními účinky vkladu do příslušného katastru nemovitostí 

a u směny a prodeje majetku účtovat o přecenění na reálnou hodnotu a v rámci efektivity si interním 

předpisem stanovit hranici významnosti, od které bude o přecenění na reálnou hodnotu účtováno. 

Blok finančních záležitostí byl zahájen návrhem Rozpočtové opatření č. 8 a 9. I v případě tohoto 

návrhu, stejně jako všech dalších, sdělil úvodní informace předseda výboru. Ve vztahu k tomuto 

návrhu se dotazy týkaly částky doplatku dotace společnosti Teplo Přerov a. s. a komplikované 

situace ohledně požadavku na úhradu opravy havarijního stavu venkovního bazénu nad rámec 

běžných oprav (znění dodatku č. 17 k předmětné nájemní smlouvě – smluvní strany se dohodly, že 

nájemce je oprávněn provést na své náklady opravu havarijního stavu …., dotace je určena výlučně 

na provoz, běžné opravy a údržbu, smlouva o dotaci - pravomoc zastupitelstva apod.). O možných 

řešeních bude jednáno. Dalším návrhem bylo Rozpočtové opatření č. 8 a 9 – dodatek. Jednalo se     

o aktuální požadavek, který je předložen rovnou na jednání zastupitelstva. Dle členů výboru je 

návrh nejasný, chybí důvody takovéhoto postupu a vyjádření, zda bude dosaženo kvality původního 

projektu. Návrh byl výborem projednán (hlasování: 2 – 0 – 3). Návrh na poskytnutí Dotace na 

natáčení filmu pro studenta režie na Filmové a televizní fakultě Akademie Múzických Umění 

v Praze byl doporučen ke schválení bez připomínek. 

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. 

Všechny zde zařazené návrhy uvedl předseda výboru. V případě návrhu Posílení provozního 

příspěvku mateřských škol zřizovaných statutárním městem Přerov v roce 2018 byla diskutována 

otázka proč právě 100 tis. Kč pro každou mateřskou školu včetně odloučených pracovišť a zda jsou 

v současném okamžiku opravy zahrad tím nejpotřebnějším výdajem. Návrh byl výborem projednán 

(hlasování: 4 - 0 -1). U návrhu Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní 

rok 2018/2019 bylo řečeno, že zvýšené výdaje v objemu cca 1,5 mil. Kč na financování nákladů 

speciálního pedagoga, psychologa a sociálního pedagoga jsou přínosné a jejich působení se velmi 

kladně projevuje v chování žáků školy. Přestože u návrhu Žádost o poskytnutí dotace – J.T. bylo 

konstatováno, že právě tento požadavek naplňuje smysl individuálních dotací, protože v době 

vyhlášení dotačních programů nebyla tato skutečnost známá, byl návrh výborem projednán 

(hlasování: 4 - 0 - 1). Posledním projednávaným materiálem byl návrh Finanční spoluúčast 

statutárního města Přerova na obnově kaple sv. Jiří v Přerově. K této věci bylo jedním ze členů 

výboru řečeno, že se jedná o církevní vlastnictví, přičemž církev získala v rámci restitucí značné 

majetky včetně finančních zdrojů, a to také z důvodu, aby mohla financovat nejen svůj provoz, ale 

také pečovat o svůj majetek. Dle dalšího názoru může každý majitel památky požádat    o podporu. 

Návrh byl výborem projednán (hlasování: 4 – 0 – 1). 

 

 

 



Jednání výboru bylo ukončeno v 16,55 hod.  

Příští jednání výboru se uskuteční v úterý dne 19. června 2018 od 16,00 hod.  

 

V Přerově dne 16.05.2018 

 

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová      

 

 

………………………………. 

Ing. Jiří Kohout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 36 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                   

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 15.05.2018 

 

 

FINANČNÍ A ROZPOČTOVÝ VÝBOR  

 

UFRV/36/1/2018     Schválení programu jednání 

s c h v á l i l  

program jednání. 

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

UFRV/36/2/2018     Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2017  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2017.  

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

UFRV/36/3A/2018   Rozpočtové opatření č. 8 a 9                                      

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 8 a 9.                                                                                       

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

UFRV/36/3B/2018   Dotace na natáčení filmu pro studenta režie na Filmové a televizní fakultě  

                                   Akademie Múzických Umění v Praze                                      

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Dotace na natáčení filmu pro studenta režie na Filmové a televizní fakultě  

Akademie Múzických Umění v Praze.                                                                                                                           

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

UFRV/36/4/2018  Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok  

                                 2018/2019                                      

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 

2018/2019.                                                                                       

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

 

V Přerově dne 16.05.2018 

 

...……………………..….  



Ing. Jiří Kohout 

 


