
  Zápis č. 38 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 21.08.2018 

Přítomni: Omluveni: 

Ing. Jiří Kohout 

Ing. Bohumír Střelec 

Ing. Drahomír Šiška 

Igor Kraicz  

Ing. Michal Symerský 

Mgr. Radovan Rašťák 

Ing. Hana Mazochová 

PhDr. Jiří Pospíšil 

 

Ing. Martin Čechál 

 

 

  

 

 

Nepřítomni: 

 

 

 

 Hosté:  

  

  

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 a konstatoval, že jednání bylo svoláno řádně a včas. Na 

jednání bylo přítomno celkem 7 členů, výbor byl usnášeníschopný.  

Veškeré projednávané materiály ve stručnosti uvedl předseda výboru a následně dal vždy prostor 

k diskuzi. Návrhy, které byly doporučeny zastupitelstvu ke schválení bez připomínek či 

významnější debaty nejsou v zápise konkrétně zmíněny. 

Blok finančních záležitostí byl zahájen návrhem Rozpočtové opatření č. 13, 14 a 15. Na jednání 

výboru se dostavil Ing. Michal Symerský (16,05 hod.). Ihned po sdělení základních informací 

k materiálu byl ze strany člena výboru předložen návrh hlasovat samostatně o rozpočtovém opatření 

na částku ve výši 1 800,0 tis. Kč navrženou k financování rozšíření programu vánočních oslav 2018 

na nám. TGM, kde bude umístěna ledová plocha na bruslení. Tento návrh byl výborem 

jednomyslně přijat. Následoval dotaz vztahující se k částce 560,0 tis. Kč na úhradu úkonů 

spojených s projekty ITI - konektivita základních škol – zajištění správce na období 9-12/2018. 

Přepokládané náklady jsou 5,0 tis. Kč měsíčně/ZŠ a 50,0 tis. Kč jednorázově/ZŠ + DPH a případná 

rezerva ve výši 50 tis. Kč. Předseda výboru doplnil, že se bude jednat o externí správu serverů škol, 

která je vynucena realizací projektů. Dále byla k návrhu vznesena připomínka, že je příliš rozsáhlý 

(21 stran) a zahrnuje rozpočtová opatření jak v řádu několika desítek tis. Kč, tak také akce v objemu 

přesahujícím 10 milionů Kč, kdy minimálně tyto by zasluhovaly být zpracovány samostatně. 

Následovalo hlasování, přičemž nejdříve se hlasovalo o rozpočtovém opatření na úhradu výše 

zmíněné ledové plochy, které bylo výborem projednáno (hlasování: 1 - 2 - 5), stejně tak jako celý 

zbývající návrh Rozpočtového opatření č. 13, 14 a 15 (hlasování: 3 – 0 - 5). Při materiálu 

Mimořádná dotace – podpora de minimis na doplňkovou činnost Kulturních a informačních služeb 

města Přerova byla probírána zejména informace o neúspěchu výběrových řízení na zajištění 

hostinské a kavárenské činnosti. K návrhu Dotace pro Dechový orchestr Haná Přerov, z. s., bylo 

řečeno, že se sice jedná o dotaci subjektu, který nemá sídlo v Přerově, ale působí při ZUŠ Přerov       

a jeho členy jsou zejména děti z Přerova. 

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.    

U materiálu Úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p. č. 2152/1 a p. č. 2152/2 v k. ú. Přerov 

z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města bylo zejména hovořeno o postupu 

státu a navýšení ceny předmětných pozemků, zda můžeme s ohledem na nutnost postupovat „s péčí 

řádného hospodáře“ prodat pozemek levněji než jej zakoupíme, dále zda by nebylo vhodnější 

počkat s prodejem objektu, až bude město vlastnit i pozemky a prodat nemovitosti současně a také 

bylo zmíněno, zda je nutné pozemky vůbec kupovat, když město má zájemce o budovu i bez jejich 

vlastnictví. Návrh byl výborem projednán (hlasování: 3 – 1 – 4). U materiálu Vypořádání 

majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – dodatek č. 18 

ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova a uzavření 

darovací smlouvy po sdělení základních údajů – vlastnictví nemovitostí, ukončení činnosti 

stávajícího nájemce, zachování činnosti, nebezpečí světelného smogu, který činnost výrazně 

negativně ovlivní, byl předložen jedním ze členů výboru návrh, že se materiálem nebudou zabývat, 

a to zejména s ohledem na skutečnost, že v materiálu nejsou uvedeny žádné ekonomické informace 

k budoucímu provozu. Tento návrh byl členy výboru schválen, pro bylo 6 z 8 přítomných. Při 

projednávání návrhu Harmonogram rekonstrukce školních hřišť byl výbor informován o úpravě, ke 

které došlo po odeslání  návrhu – Rada města Přerova upravila termín k zajištění zpracování 

projektové dokumentace k rekonstrukci školního hřiště při ZŠ U tenisu do 30.06.2019 namísto 

původně uvedeného 31.12.2018. Padl názor, že se nejedná o akutní materiál a z důvodu blížícího se 

závěru volebního období by bylo vhodnější předložit harmonogram ke schválení až novému 

zastupitelstvu, které může mít jiné priority. K tomu bylo doplněno, že v případě, pokud by tomu tak 



bylo, může nové zastupitelstvo předmětné usnesení revokovat. K materiálu Církevní mateřská škola 

v Přerově – individuální dotace pro školní rok 2018/2019 byl vznesen dotaz, proč město poskytuje 

dotaci, když má volná místa ve svých mateřských školách a církev získala v rámci restitucí majetek, 

aby byla schopna hradit své výdaje. 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 17,35 hod.  

Příští jednání výboru se uskuteční v úterý dne 18. září 2018 od 16,00 hod.  

 

V Přerově dne 22.08.2018 

 

 

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová      

 

 

………………………………. 

Ing. Jiří Kohout 

 

 

 

 

 

 

Příloha: prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 38 

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                   

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 21.08.2018 

 

 

FINANČNÍ A ROZPOČTOVÝ VÝBOR  

 

UFRV/38/1/2018     Schválení programu jednání 

s c h v á l i l  

program jednání. 

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

UFRV/38/2A/2018    Rozpočtové opatření č. 13, 14 a 15  - dodatek 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 13, 14 a 15 - dodatek.  

 Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/1  

UFRV/38/2B/2018  Mimořádná dotace – podpora de minimis na doplňkovou činnost  

                                      Kulturních a informačních služeb města Přerova                                       

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Mimořádná dotace – podpora de minimis na doplňkovou činnost                                       

Kulturních a informačních služeb města Přerova.                                                                                                                            

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

UFRV/38/2C/2018     Dotace pro Dechový orchestr Haná Přerov, z. s.                                      

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Dotace pro Dechový orchestr Haná Přerov, z. s.                                     .                                                                                       

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

UFRV/38/3A/2018   Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města – 

pozemku  

                                    p. č. 7166/116 a p. č. 7166/136 v k. ú. Přerov   

d o p o r u č i l 

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

p. č. 7166/116 a p. č. 7166/136 v k. ú. Přerov.                                                                                                                             

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/2  

 



UFRV/38/3B/2018     Akce nad 500 tis. Kč 2018                                       

d o p o r u č i l 

vzít na vědomí usnesení návrhu Akce nad 500 tis. Kč 2018.                                                                                       

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

UFRV/38/3C/2018     Stavební objekty SO 121.2 Cyklostezka nová a SO 122.2 Chodníky nové  

                                       v rámci stavby „I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská“ -  

                                       spolufinancování                                      

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Stavební objekty SO 121.2 Cyklostezka nová a SO 122.2 Chodníky nové 

v rámci stavby „I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská“ – spolufinancování.                                                                                                                                                       

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

UFRV/38/3D/2018       Vyhlášení dotačních programů pro rok 2019                                      

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Vyhlášení dotačních programů pro rok 2019.                                                                                                                            

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

UFRV/38/3E/2018      Harmonogram rekonstrukce školních hřišť                           

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Harmonogram rekonstrukce školních hřišť. 

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/2  

UFRV/38/3F/2018      Záměr vybudování nádrže na dešťovou vodu na ZŠ Želatovská                           

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Záměr vybudování nádrže na dešťovou vodu na ZŠ Želatovská. 

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

UFRV/38/3G/2018    Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní rok  

                                       2018/2019                           

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní rok 

2018/2019. 

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

UFRV/38/3H/2018      Žádost o poskytnutí individuální dotace – Fantasy Přerov z. s.                           

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Žádost o poskytnutí individuální dotace - Fantasy Přerov z. s. 

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/2  

 

 

 

 



 

UFRV/38I/2018      Žádost o poskytnutí individuální dotace – Česká federace mažoretkového  

                                    sportu, z. s.                           

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Žádost o poskytnutí individuální dotace – Česká federace mažoretkového  

sportu, z. s.                           

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/2  

 

 

 

V Přerově dne 22.08.2018 

 

 

 

 

 

...……………………..….  

Ing. Jiří Kohout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


