
  Zápis č. 25 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 16.05.2017 

Přítomni: Omluveni: 

Ing. Jiří Kohout 

Igor Kraicz  

PhDr. Jiří Pospíšil 

 

Ing. Drahomír Šiška  

Ing. Michal Symerský   

Mgr. Radovan Rašťák 

Ing. Hana Mazochová 

Nepřítomni: 

Ing. Bohumír Střelec  

Ing. Martin Čechál 

 

 

 Hosté:  

  

  

  

  

Program: 

1. Zahájení 

2. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2016 

3. Finanční záležitosti 

4. Finanční záležitostí – ostatní odbory 

5. Různé 

 



Zápis: 

Jednání finančního a rozpočtového výboru (dále jen výbor) zahájil v 16,05 hod. jeho předseda      

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

jednání bylo přítomno celkem 8 členů, výbor byl usnášeníschopný.  

Úvodním bodem jednání byl návrh Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za 

rok 2016. Výboru byly poskytnuty základní informace vztahující se k rozpočtovému hospodaření 

v uvedeném období, které skončilo zlepšeným výsledkem ve výši 167,2 mil. Kč. Celkově byly 

příjmy plněny na 109,5 % upraveného rozpočtu, výdaje pak byly čerpány na úrovni 68,3 % 

upraveného rozpočtu. Největší podíl na zlepšeném plnění příjmů měly daňové příjmy, zejména pak 

ty, které město obdrželo na základě zákona o rozpočtovém určení daní. Veškeré prostředky získané 

nad rámec upraveného rozpočtu jsou součástí zlepšeného výsledku hospodaření. V průběhu celého 

roku bylo statutární město schopno řádně a včas plnit své splatné závazky. Zůstatek nesplacených 

úvěrů k datu 31.12.2016 činil 210,0 mil. Kč. Nedočerpané výdaje, které byly podloženy 

objednávkami či smlouvami, probíhajícím výběrovým řízením nebo se jednalo o akce nad 500 tis. 

Kč, byly prostřednictvím rozpočtových opatření převedeny do rozpočtu města roku 2017. 

V následné diskuzi byla jak vyslovena pochvala za přehlednost zpracovaného návrhu, tak dáno ke 

zvážení, zda by nebylo žádoucí omezit rozsah materiálu, např. na 100 stran, protože jen málokdo jej 

asi projde celý. Vzhledem k tomu, že materiál je nejen závěrečným účtem, což představuje zejména 

ekonomická data, ale také výroční zprávou, bylo by obtížné stanovit co uvést a co již ne. 

V minulosti se již několikrát velmi osvědčilo, že materiál obsahuje množství podrobných informací.  

Na jednání se dostavil Ing. Michal Symerský (16,15 hod.). Nižší objem vyčerpaných zdrojů 

výdajové části rozpočtu byl v nemalé míře ovlivněn rezervou rozpočtu (208,5 mil. Kč). 

 

V rámci finančních záležitostí byl předložen pouze návrh Rozpočtové opatření č. 7 a 8. Po krátkém 

úvodu dal předseda prostor k dotazům. První směřoval k finančním prostředkům vymezeným na 

rekonstrukci hygienického zázemí pro pečovatelky v DPS Trávník. Částka ve výši 520 tis. Kč se 

jeví k danému účelu příliš vysoká. Další dotazy pak směřovaly k rezervě a některým 

z předpokládaných účelů – školní hřiště Za Mlýnem (rezerva 7,0 mil. Kč, předpokládané náklady 

13,4 mil. Kč), objekt Čechova 43, místní referendum apod. V případě Čechovy 43 byla také 

diskutována skutečnost, že město stále nevlastní předmětný pozemek. Padl názor, že objekt by měl 

být prodán i v případě, že výnos se bude rovnat výdajům. K výdajům spojeným s programem 

Domovník – preventista sdělil doplňující informace předseda výboru, který ještě nabídl členům 

výboru, v případě zájmu, poskytnutí podrobnějších údajů. 

 

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. 

Úvodní informace k návrhům sdělil předseda výboru. U návrhu Úplatný převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního města Přerov – pozemků p.č. 4996/8, p.č. 4996/9, p.č. 4996/10 a p.č. 4996/11 

v k. ú. Přerov bylo zmíněno, že město parkoviště vybudovalo, plochy udržuje, ale stát tyto 

skutečnosti nezohledňuje. Pozemky měly být převedeny bezúplatně a ne za tržní cenu. Nejvíce 

diskutovaným návrhem se stalo Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace místa 

křížení – mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“. Jednalo se o dva základní směry 

otázek – poskytnutí dotace v roce 2017, a zda schválení záměru znamená, že bude zastupitelstvu 

předloženo zadání veřejné zakázky. Zastupitelstvo si v Jednacím řádu Zastupitelstva města Přerova, 

mimo jiné, vyhradilo schválení investičního záměru zadat veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná 

hodnota činí v případě zakázky na stavební práce nejméně 6,0 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty. 

Zastupitelstvo schvaluje pouze záměr. Jednotlivé postupné kroky procesu jsou uvedeny následně:   

1/ VPRID 

Předložení návrhu ke schválení záměru zadat veřejnou zakázku ve výboru pro plán, rozvoj,  

      investice a dopravu 



-     předložení záměru zadat veřejnou zakázku v souladu s ustanovením bodu d) Přílohy č. 1 JŘ 

Výborů zastupitelstva města Přerova 

 2/ Zastupitelstvo města Přerova 

Předložení návrhu ke schválení záměru zadat veřejnou zakázku v zastupitelstvu města 

3/ VPRID 

Předložení návrhu ke schválení zadávacích podmínek k připomínkám ve výboru pro plán,  

      rozvoj, investice a dopravu 

-    připomínky k zadávacím podmínkám v souladu s ustanovením bodu e) Přílohy č. 1 JŘ 

Výborů zastupitelstva města Přerova 

4/ Rada města  Přerova 

Předložení návrhu ke schválení zadávacích podmínek v Radě města Přerova 

-     předložení návrhu ke schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti                

a hodnocení nabídek 

 5/ Rada města Přerova 

      Předložení návrhu k rozhodnutí a schválení vyloučení účastníka výběrového řízení, výběru  

      dodavatele a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

 V rámci procesu administrace veřejné zakázky mohou taktéž nastat i neočekávatelné události (např. 

doručení námitek účastníka proti zadávací dokumentaci nebo námitek proti rozhodnutí zadavatele 

atd.), k jejichž rozhodnutí je plně kompetentní Rada města Přerova.   

Dle názoru členů výboru je nutné, aby zadávací dokumentace obsahovala ustanovení, že zadavatel 

si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu, pokud nebude na předmětnou akci poskytnuta dotace. Jak je 

uvedeno výše, další otázka směřovala k možnosti čerpání dotace i v roce 2018, protože v návrhu je 

uvedeno, že žádost byla úspěšná a SFDI bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí finančních 

prostředků pro rok 2017 na uvedenou akci. Z tohoto důvodu by výbor považoval za vhodné, aby 

součástí návrhu byly podmínky dotace. Citace příslušné části Rozhodnutí: 

„2.4. V případě, že do konce r. 2017 nedojde k uzavření Smlouvy nebo v případě, že bude uzavřená 

Smlouva, ale příjemce do konce roku 2017 nezačne s čerpáním poskytnutých finančních prostředků, 

budou přidělené finanční prostředky ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 104/2000 Sb. převedeny            

v rámci zůstatku příjmů SFDI do roku 2018 a na základě tohoto Rozhodnutí budou příjemci 

poskytnuty na akci za podmínek uvedených v odst. 2.1 až 2.3 tohoto Rozhodnutí z rozpočtu SFDIU 

pro rok 2018, ve kterém musí být přidělené finanční prostředky vyčerpány“. 

Materiál byl výborem projednán (hlasování: 3 – 4 - 2) 

K návrhu Žádost o dotaci – Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z.s. byl jediný dotaz, a to na 

aktuální zůstatek rezervy pro poskytování individuálních dotací. Tento činí 9,5 tis. Kč, přičemž jsou 

již avizovány další požadavky převyšující uvedený zůstatek. 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 17,50 hod.  

Příští jednání výboru se uskuteční v úterý dne 13. června 2017 od 16,00 hod.  

 

V Přerově dne 17.05.2017 

 

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová 

 

………………………………. 

Ing. Jiří Kohout 

 

Příloha: prezenční listina 



Usnesení č. 25 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                   

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 16.05.2017 

 

 

FINANČNÍ A ROZPOČTOVÝ VÝBOR  

 

UFRV/25/1/2017     Schválení programu jednání 

s c h v á l i l  

program jednání. 

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

UFRV/25/2/2017      Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2016  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2016.  

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/1  

UFRV/25/3/2017      Rozpočtové opatření č. 7 a 8  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 7 a 8.  

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

UFRV/25/4A/2017    Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova 

–  

      pozemků p.č. 4996/8, p.č. 4996/9, p.č. 4996/10 a p.č. 4996/11 v k. ú. 

Přerov  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  

pozemků p.č. 4996/8, p.č. 4996/9, p.č. 4996/10 a p.č. 4996/11 v k. ú. Přerov.  

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/2  

UFRV/25/4B/2017      Žádost o dotaci – Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z. s. 

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Žádost o dotaci – Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z. s. 

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0 

 

 

 

 



V Přerově dne 17.05.2017 

 

 

 ...……………………..…. 

Ing. Jiří Kohout 

 


