
  Zápis č. 32 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 16.01.2018 

Přítomni: Omluveni: 

Ing. Jiří Kohout 

Ing. Bohumír Střelec 

PhDr. Jiří Pospíšil 

Mgr. Radovan Rašťák 

Igor Kraicz  

Ing. Hana Mazochová 

Ing. Martin Čechál 

Ing. Michal Symerský 

 

Ing. Drahomír Šiška 

 

  

 

 

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 5 členů, 

výbor byl usnášeníschopný.  

Blok finančních záležitostí byl zahájen návrhem Rozpočtové opatření č. 21. Úvodní informace ke 

všem zde zařazeným návrhům sdělil náměstek primátora. Stručně okomentoval uvedená rozpočtová 

opatření a následně byl dán prostor k dotazům. Na jednání výboru se dostavil Ing. Michal Symerský 

(16,08 hod.). K dotazu na specifikaci uváděných účelů částek převáděných do rezervy rozpočtu 

bylo sděleno, že se tak děje zejména s ohledem na požadavky, které je žádoucí prioritně zabezpečit. 

Samozřejmě se jedná pouze o záměr využití předmětných zdrojů, ale v případě, že budou následně 

schváleny k jinému konkrétnímu účelu, je nutné uvažovat s tím, že původně vymezený účel nebude 

možné, minimálně v dohledné době, finančně zabezpečit. Obdobně tomu bylo u návrhu Rozpočtové 

opatření č. 1. Zde byl položen dotaz k celkové předpokládané částce, která bude vynaložena 

v souvislosti s GDPR – očekávané výdaje dosahují výše 2 mil. Kč. Na jednání výboru se dostavil 

Mgr. Radovan Rašťák (16,15 hod.). U návrhu Dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

společnosti Teplo Přerov a. s. náměstek primátora členy výboru informoval, že pro schůzi Rady 

města Přerova byl návrh připraven ve dvou variantách, přičemž rada podala návrh schválit variantu 

ve verzi navržené představenstvem společnosti. Posledním materiálem tohoto bloku byl Návrh na 

poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury na rok 2018 – „Projekt 100letá Republika“, 

Muzeum Komenského v Přerově. Zde se rozvinula diskuze, zda požadavek neměl být součástí 

dotačních programů. Bylo řečeno, že se nejedná o zájmovou činnost, ale podporu zvlášť 

významného účelu. Dále bylo řečeno, že individuální dotace by měly být poskytovány velmi 

obezřetně a neměla by se opakovat situace z minulého roku, kdy byl jejich rozpočet několikrát 

posilován. 

 

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. 

Na jednání výboru se dostavil Ing. Bohumír Střelec (16,25 hod.). Také k návrhu Žádost o sepsání 

splátkového kalendáře sdělil základní údaje náměstek primátora. U tohoto návrhu se členové 

výboru pozastavili nad dobou, která uplynula od vzniku dluhu a realizací úkonů k jeho vymožení. 

Úvodní informace k návrhu Využití hotelu Strojař sdělil předseda výboru. Při volbě levnější 

varianty hrozí, že nebude dosaženo cíle – pěkného vzhledu a využitelnosti budovy. Dle připomínky 

člena výboru vzhled a využitelnost budovy budou řešeny pomocí soutěže, na kterou je vyčleněna 

částka ve výši 1,8 mil. Kč. Navýšení částky na projekční práce ze stávajících 3,55 mil. Kč na 8,0 

mil. Kč již na výše uvedené atributy nebude mít vliv – jedná se o rozpracování výsledků soutěže 

(studie), přičemž rozdíl v cenách je dán zejména rozdílem hodinových sazeb architektů                     

a projektantů. Objekt Strojaře je panelák a tím i zůstane – vymění se okna, zateplí se, změní se 

fasáda, balkony apod. (celkové výdaje na projektové práce při konání architektonicko-urbanistické 

soutěže 9 950,0 tis. Kč, bez architektonicko-urbanistické soutěže 3 520,2 tis. Kč). Návrh Demolice 

bytového domu Kojetínská 1831 – podání žádosti o dotaci uvedl náměstek primátora. V současné 

době je přiznání dotace zásadní podmínkou realizace akce. Nezískání dotace by s velkou 

pravděpodobností znamenalo její odklad. Následoval návrh Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice. 

Město zabezpečilo vypracování projektové dokumentace v částce 2 mil. Kč, investorem akce bude 

společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. (dále VaK Přerov, a. s.), která taktéž bude 

žadatelem o dotaci. Na základě předběžného hodnocení jednotlivých projektů se potvrdila velmi 

vysoká nákladovost projektu Čekyně – Penčice, která přesáhla limity pro úspěšné posouzení žádosti             

o dotaci. Projekt v Penčicích je tak nákladný, že o dotaci nelze požádat. Proto je navrženo projekt 

rozdělit a nyní řešit Čekyni (předpoklad financování: 53,7 mil. Kč dotace, 42,0 mil. Kč statutární 

město, VaK Přerov, a.s. 12.5 mil. Kč). Hlasování o tomto návrhu se neúčastnil jeden ze členů 

výboru. Posledním návrhem jednání byly Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 



2018. K návrhu byla zmíněna jak otázka kritérií, tak rezerva na individuální dotace s ohledem na 

navýšení objemu zdrojů o 2,9 mil. Kč, přičemž navíc, na rozdíl od let minulých, je Jazzový festival 

podporován prostřednictvím příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, 

které byl za tímto účelem navýšen příspěvek na provoz o 0,9 mil. Kč. Objem zdrojů vyčleněných na 

poskytování dotací by bylo vhodné zafixovat, každoročně se opakuje situace s jeho průběžným 

navyšováním, a to také s ohledem na další významné výdaje města. 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 17,10 hod.  

Příští jednání výboru se uskuteční v úterý dne 13. února 2018 od 16,00 hod.  

 

V Přerově dne 17.01.2018 

 

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová 

 

 

………………………………. 

Ing. Jiří Kohout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 32 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                   

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 16.01.2018 

 

 

FINANČNÍ A ROZPOČTOVÝ VÝBOR  

 

UFRV/32/1/2018     Schválení programu jednání 

s c h v á l i l  

program jednání. 

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

UFRV/32/2A/2018    Rozpočtové opatření č. 21  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 21.  

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

UFRV/32/2B/2018    Rozpočtové opatření č. 1      

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 1.  

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

UFRV/32/2C/2018    Dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. 

s. 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s.            

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

UFRV/32/2D/2018   Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury na rok 2018 –  

                                    „Projekt 100letá Republika“, Muzeum Komenského v Přerově                                       

d o p o r u č i l 

schválit usnesení Návrhu na poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury na rok 2018 –                                    

„Projekt 100letá Republika“, Muzeum Komenského v Přerově.                                                  

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

UFRV/32/3A/2018     Žádost o sepsání splátkového kalendáře   

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Žádost o sepsání splátkového kalendáře.   

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



 

UFRV/32/3B/2018     Využití hotelu Strojař  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Využití hotelu Strojař.  

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/1, Zdržel se/2  

UFRV/32/3C/2018    Demolice bytového domu Kojetínská 1831 – podání žádosti o dotaci      

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Demolice bytového domu Kojetínská 1831 – žádost o dotaci.  

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

UFRV/31/3D/2018    Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice          

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice.    

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

UFRV/32/3E/2018    Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2018 

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2018. 

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

 

 

V Přerově dne 17.01.2018 

 

 

 

 ...……………………..…. 

Ing. Jiří Kohout 

 


