
Zápis č. 07 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 01.09.2015 

Přítomni: Omluveni: 

Ing. Jiří Kohout 

Ing. Martin Čechál 

Ing. Hana Mazochová 

Ing. Drahomír Šiška 

PhDr. Jiří Pospíšil   

Igor Kraicz  

Mgr. Radovan Rašťák 

Ing. Michal Symerský 

Nepřítomni: 

  

  

 Hosté: 

 Ing. Petr Měřínský 

Ing. Bohumír Střelec 

Radek Pospíšilík 

 

  

  

  

Program: 

1. Zahájení 

2. Investiční priority místních částí 

3. Finanční záležitosti 

4. Finanční záležitosti – 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 včetně hostů a konstatoval, že jednání bylo řádně a včas 

svoláno. Na jednání bylo přítomno celkem 7 členů, výbor byl usnášeníschopný. Na počátku dal 

předseda hlasovat o změně navrženého programu. Příčinou byla skutečnost, že se na jednání 

nedostavil zástupce hospodářského výboru, který byl pozván, aby členům výboru osvětlil některé 

záležitosti uvedené v materiálu Zásady a doporučení pro obsah stanov municipálních obchodních 

společností s obchodní firmou Technické služby města Přerova, s. r. o. a Teplo Přerov a. s. Z tohoto 

důvodu výbor předmětný materiál neprojednával.  

Následně bylo uděleno slovo hostu – panu Radku Pospíšilíkovi, předsedovi výboru pro místní části, 

který informoval přítomné, že tento výbor zpracoval materiál, kterým 

a)  byly vymezeny investiční priority místních částí, 

b)  bylo navrženo zvýšení částky stanovené na 1 obyvatele místní části na 1 500 Kč (v současné 

době tato částka činí 1 000 Kč). 

O vyjádření k investičním prioritám bude požádán odbor správy majetku a komunálních služeb, aby 

vyhodnotil oprávněnost požadavků místních částí, jednotlivé požadavky obodoval a vzniklý seznam 

bude zařazen do zásobníku akcí. Dle stávajících informací bude v oblasti komunikací v roce 2016 

realizována v místních částech pouze jedna větší akce. Pan Radek Pospíšílík dále zmínil rozdílný 

stav komunikací v jednotlivých místních částech a dle jeho představy by v následujících letech 

(2017 a dále) měla být částka na obyvatele diferencována. Zvýšení částky na rok 2016 o 500 

Kč/obyvatel by představovalo cca 2,8 mil. Kč. K uvedenému se vyjádřil náměstek primátora Ing. 

Petr Měřínský, který je pro zachování částky ve výši 1 000 Kč/obyvatel. Zastupitelstvo města 

Přerova schválilo vyčlenit v rozpočtu města na rok 2016 minimálně 10 mil. Kč na opravy 

komunikací. Budou realizovány akce, které jsou projektově připraveny, a po schválení zdrojů je 

bude možné  soutěžit. Zachování stávající částky podpořil také předseda výboru, protože požadavky 

na rozpočet jsou značné, zdroje omezené. Příjmová část rozpočtu musí být reálná a za vhodnější 

považuje, když se v případě zlepšeného plnění rozpočtu, na základě dohadovacího řízení                 

o potřebnosti jednotlivých akcí, tyto v závislosti na finančních možnostech zařadí do rozpočtu 

v průběhu roku. Byla vyjádřena pochybnost o reálnosti konsenzu v případě rozdílných částek na 

obyvatele. Ing. Bohumír Střelec sdělil, že ve špatném jsou komunikace nejen v místních částech, ale 

také ve městě a v rozpočtu by bylo potřeba vyčlenit ročně 30 – 50 mil. Kč. Dle členů výboru je 

zatím diskuze o rozdělení finančních prostředků předčasná, není ani prvotní návrh rozpočtu na rok 

2016, a proto nelze dopředu rozhodovat. Důležité je udržet rozpočet v reálných číslech. Také by 

bylo vhodné, aby místní části předložily využití finančních prostředků na obyvatele, a to jako 

významný podklad pro rozhodnutí o navýšení částky o 500 Kč/obyvatel. Z jednání výboru odešel 

pan Radek Pospíšilík. 

Projednání bloku finančních záležitostí bylo zahájeno předlohou Rozpočtové opatření č. 12 a 13. 

Informace k prvním dvěma předlohám zpracovaným odborem ekonomiky sdělil náměstek 

primátora Ing. Petr Měřínský. Větší diskuze se rozvinula u předlohy Obecně závazná vyhláška        

č. …/2015, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, kdy bylo především 

zmíněno, že v místní části Dluhonice se vyskytují jiné závady než neexistence kanalizace. 

K předloze Vyhlášení dotačních programů pro rok 2016 zaznělo, že členové výboru mají 

k materiálu výhrady, ovšem nebyly specifikovány konkrétní připomínky s výjimkou vyjádření 

pochybnosti o dostatečnosti výše částky vymezené pro poskytování individuálních dotací. Z dalšího 

jednání výboru se omluvil Mgr. Radovan Rašťák (17,00 hod). 

Dalším bodem jednání byly předlohy, k nimž odbor ekonomiky zpracoval stanovisko, v některých 

případech také rozpočtové opatření a byly zařazeny v bodech programu zastupitelstva mimo 

finanční záležitosti. První předlohou tohoto bloku byl Úplatný převod souboru nemovitých věcí 

tvořících ubytovací areál „hotel Strojař“ a movitých věcí tvořících vybavení ubytovacího areálu 



„hotel Strojař“ do vlastnictví statutárního města Přerova, kterou uvedl předseda výboru.  Cílem je 

zabránění vzniku další ubytovny. Úplatný převod bude generovat další vysoké výdaje, a to jak 

provozní tak investiční, čímž dojde k omezení v současné době předpokládaných akcí. I přesto, že 

město uhradí kupní cenu ve výši 40 mil. Kč, bude podmínkou využití objektu ve veřejném zájmu, 

přičemž definice tohoto pojmu bude s velkou pravděpodobností záviset pouze na ministerstvu. 

Vzhledem k tomu, že již uplynul termín pro podání nabídek, je veřejný zájem odůvodněním, na 

jehož základě ministerstvo umožní městu vstoupit do rozjeté soutěže. Z dalšího jednání výboru se 

omluvil pan Igor Kraicz (17,15 hod). Jiným způsobem, než je úplatný převod, nelze zabránit vzniku 

ubytovny v objektu, který je jako ubytovna zkolaudován. Z jednání výboru se vzdálil Ing. Bohumír 

Střelec (17,20 hod). Také předlohy Žádost o sepsání splátkového kalendáře uvedl náměstek 

primátora. Navrhované řešení je přijatelné zejména s ohledem na uznání dluhu dlužníkem, čímž 

město získá lepší pozici pro případné vymáhání a prodlužuje se mu lhůta. V případě předloh 

vztahujících se k žádostem o mimořádné dotace výbor doporučil schválit navrhovaná usnesení,           

i když u subjektu ÚAMK – AMK BIKETRIAL bylo poznamenáno, že podpora města pro oceněné 

sportovce je nedostatečná.  

Na závěr byl výbor informován, že projednávání návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na rok 

2016 s vedoucími odborů magistrátu, ředitelem městské policie a řediteli příspěvkových organizací 

se uskuteční ve dnech 21. - 23.10.2015 a byly dohodnuty následující termíny jednání výboru do 

konce roku 2015 

- 6. října 2015, 

- 10. listopadu 2015, 

-  8. prosince 2015. 

Jednání výboru bylo ukončeno v 17,50 hod. 

Příští jednání výboru se uskuteční dne 6. října 2015.  

 

 

 

 

V Přerově dne 02.09.2015 

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová 

 

 

………………………………. 

Ing. Jiří Kohout 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: prezenční listina 


