
  Zápis č. 37 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 19.06.2018 

Přítomni: Omluveni: 

Ing. Jiří Kohout 

Ing. Martin Čechál 

Ing. Bohumír Střelec 

Ing. Drahomír Šiška 

Igor Kraicz  

Ing. Michal Symerský 

 

Mgr. Radovan Rašťák 

PhDr. Jiří Pospíšil 

Ing. Hana Mazochová 

 

 

  

 

 

 

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 16,00 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 6 členů, 

výbor byl usnášeníschopný.  

Blok finančních záležitostí byl zahájen návrhem Rozpočtové opatření č. 10, 11 a 12. Náměstek 

primátora uvedl předmětný návrh a stručně okomentoval jednotlivá rozpočtová opatření.  Následně 

byl dán prostor k dotazům. Tyto směřovaly zejména k částce 360,5 tis. Kč určené na zajištění 

analýzy GDPR v ZŠ, MŠ a zařízení školního stravování, činnost pověřence v MŠ a pořízení 

programu pro zpracování dokumentů GDPR v městské knihovně. Jedná se o prostředky, které mají 

zajistit, aby organizace nebyly kvůli GDPR sankcionovány. Částka bude využita především na 

analýzu, na jejímž základě budou realizována případná opatření. Diskuze se dotkla i skutečnosti, že 

zatím nejsou prováděcí předpisy, a proto nelze vyloučit, že uvedené prostředky budou vynaloženy 

zbytečně. K dotazu, kolik stálo GDPR město bylo sděleno, že byla zpracována analýza a obsazena 

pozice zmocněnce. Požadavky na zabezpečení potřeb vyplývajících z GDPR budou prováděny 

postupně. V souvislosti s GDPR byli členové výboru informováni, jakým způsobem jim budou 

nadále zasílány návrhy, v nichž budou uvedeny osobní údaje. Také k návrhu Informace                    

o hospodaření společností s majetkovou účastí města sdělil základní informace náměstek primátora. 

V souladu s příslušným ustanovením zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou 

tímto návrhem orgány obce informovány o hospodaření předmětných společností za uplynulý rok.  

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. 

S výjimkou návrhů vztahujících se k pohledávkám uvedl všechny zde zařazené návrhy předseda 

výboru. Návrh Úplatný převod pozemku p. č. 6505/36 v k. ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 

Přerova byl bez připomínek doporučen ke schválení. Základní informace k návrhu Žádost o sepsání 

splátkového kalendáře sdělil náměstek primátora, který také seznámil členy výboru s důvody, na 

jejichž základě bylo radou města navrženo uvedené usnesení. Náměstek primátora taktéž uvedl 

návrh Upuštění od vymáhání pohledávky za panem T. Š. z důvodu nedobytnosti a její převod na 

podrozvahu, kdy sdělil genezi případu, a to od jeho počátku v roce 1993 až k dnešnímu návrhu. 

Následovaly dva návrhy řešící poskytnutí individuálních dotací. Zatímco poskytnutí dotace 

Tělovýchovné jednotě Sokol Čekyně, z. s. bylo po kratší diskuzi, týkající se změny vedení spolku, 

doporučeno, návrh Žádost o poskytnutí individuální dotace – NIGHT BIRDS-INLINE HOCKEY 

CLUB PŘEROV z. s. byl projednán (hlasování: 4 - 1- 1). Důvodem byla zejména skutečnost, že 

akce již proběhla a nebyla uvedena informace, zda se spolek o pořádání mistrovství světa dozvěděl 

až po termínu předkládání žádostí do Dotačního programu. K návrhu Předfinancování projektu ZŠ 

Svisle bylo členy výboru pouze požadováno ujištění, že neprodleně po obdržení dotace škola tyto 

finanční prostředky vrátí do rozpočtu města. Nejširší diskuze se rozvinula u návrhu Žádost               

o poskytnutí individuální dotace – TK PRECHEZA Přerov z. s (dále jen spolek), přičemž zásadní 

otázkou byl důvod poklesu vlastních zdrojů spolku pouze na úroveň 2,3 % celkových investičních 

nákladů, tj. na 1,0 mil. Kč (kam se vlastní zdroje vytratily). Zastupitelstvo města Přerova schválilo 

dne 21.08.2017 záměr poskytnutí dotace spolku ve výši 4,0 mil. Kč. V předmětném návrhu byl 

taktéž uveden předpoklad vícezdrojového financování. Ke změně procentuálního podílu došlo           

u všech subjektů, které se mají na financování podílet – snížení stát a spolek, zvýšení kraj a město. 

Původně spolek předpokládal z vlastních zdrojů částku ve výši 4,0 mil. Kč, tj. 10,5 % celkových 

prvotních investičních nákladů. Členové výboru se pozastavovali i nad tím, že vlastní investicí ve 

výši 1,0 mil. Kč získá spolek do svého vlastnictví majetek ve výši desítek milionů Kč. Posledním 

projednávaným materiálem byl návrh Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. – návrh Dohody               

o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – I. etapa v rámci 

projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“. U tohoto návrhu se výbor zabýval 

problematikou možného navýšení ceny díla a jeho úhrady. Vyvstala otázka, zda je dohodnut 

způsob, jakým by bylo postupováno. V současnosti není řešeno, zatím není realizace jistá - 



podmínka dotace od státu. Žadatel kritéria dotace splnil, ale je převis poptávky. Finanční spoluúčast 

města představuje neuznatelné náklady. Jedná se o důležitou infrastrukturní stavbu, v případě 

potřeby budou ze strany města zvýšené náklady uhrazeny. 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 17,10 hod.  

Příští jednání výboru se uskuteční v úterý dne 21. srpna 2018 od 16,00 hod.  

 

V Přerově dne 20.06.2018 

 

 

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová      

 

 

………………………………. 

Ing. Jiří Kohout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 37 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                   

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 19.06.2018 

 

 

FINANČNÍ A ROZPOČTOVÝ VÝBOR  

 

UFRV/37/1/2018     Schválení programu jednání 

s c h v á l i l  

program jednání. 

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

UFRV/37/2A/2018    Rozpočtové opatření č. 10, 11 a 12  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 10, 11 a 12.  

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

UFRV/37/2B/2018    Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města                                      

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města.                                                                                       

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

UFRV/37/3A/2018 Úplatný převod pozemku p. č. 6505/36 v k. ú. Přerov z vlastnictví  

                                  statutárního města                                      

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Úplatný převod pozemku p. č. 6505/36 v k. ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města.                                                                                                                           

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

UFRV/37/3B/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/6, Proti/0, Zdržel se/0  

 

 

 



 

UFRV/37/3C/2018   Upuštění od vymáhání pohledávky za panem T. Š. z důvodu nedobytnosti     

                                    a její převod na podrozvahu                                      

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Upuštění od vymáhání pohledávky za panem T. Š. z důvodu nedobytnosti       

a její převod na podrozvahu.                                                                                                                          

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

UFRV/37/3D/2018  Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělovýchovná jednota Sokol  

                                   Čekyně, z. s.                                      

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělovýchovná jednota Sokol 

Čekyně, z. s.                                                                                       

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/1  

UFRV/37/3E/2018     Předfinancování projektu ZŠ Svisle                                      

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Předfinancování projektu ZŠ Svisle.                                                                                                                            

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

UFRV/37/3F/2018    Žádost o poskytnutí individuální dotace – TK PRECHEZA Přerov z. s.                                      

n e d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Žádost o poskytnutí individuální dotace – TK PRECHEZA Přerov z. s.                                                                                                                            

Výsledek hlasování: Pro/0, Proti/5, Zdržel se/1  

UFRV/37/3G/2018  Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. – návrh Dohody o spolupráci při  

                                    přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – I. etapa  

                                    v rámci projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“                                     

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. – návrh Dohody o spolupráci při  

přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – I. etapa v rámci projektu „ČOV        

a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“.                                                                                                                            

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

 

 

V Přerově dne 20.06.2018 

 

 

 

...……………………..….  

Ing. Jiří Kohout 

 


