
Zápis č. 29

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova

ze dne 22.04.2014

Přítomni: Omluveni:

Ing. Otakar Smejkal

Ing. Ivan Machát

Igor Kraicz

Elena Skoupilová

Ing. Aleš Martinec

Ladislav Mlčák 

Ing. Anna Pospíšilová Nepřítomni:

Ing. Dan Hos

Ing. Jaroslav Skopal

Hosté:

Program:

1. Zahájení

2. Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 31.12.2013

3. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013

4. Finanční záležitosti

5. Grantový program pro rok 2014

6. Různé



Zápis:

Jednání finančního výboru zahájila Ing. Anna Pospíšilová konstatováním, že jednání bylo řádně       
a včas svoláno. Na jednání bylo přítomno celkem 6 členů, finanční výbor byl usnášeníschopný.

První projednávanou předlohou bylo Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené 
ke dni 31.12.2013. Dle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu obce mimo jiné vyhrazeno i schvalování účetní závěrky 
sestavené k rozvahovému dni. Tímto zastupitelstvo nepřebírá odpovědnost za sestavení účetní 
závěrky ani za její správnost, úplnost nebo věrnost obrazu předmětu účetnictví, ale pouze za 
předmět své činnosti, kterým je schválení či neschválení účetní závěrky. Postup a požadavky jsou 
upraveny vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých 
vybraných účetních jednotek. Na jednání se dostavil Ing. Ivan Machát. V této souvislosti byla 
diskutována zpráva interního auditora za rok 2013, kde je uveden značný počet zjištěných 
nedostatků. Tyto se týkaly zejména činnosti oddělení bytové správy. V minulosti byly jedním 
z hlavních důvodů, který vedl k transformaci příspěvkové organizace Domovní správa města 
Přerova a ze strany magistrátu jsou postupně odstraňovány. K předloženým podkladům bylo 
několik dalších dotazů. První se týkal opravných položek k odběratelům ve výši 54,3 mil. Kč. 
Statutární město Přerov v účetním výkaze rozvaha vykazuje v řádku odběratelé (účet 311) 
pohledávky související s hospodařením s majetkem města (především pronájem bytových                  
a nebytových prostor, prodej majetku), dodávkami služeb, přefakturace a příslušenství k těmto 
pohledávkám.  Nejpodstatnější část výše uvedené částky tvoří poplatek z prodlení z pronájmu bytů 
a služeb souvisejících s pronajatými byty. K datu 31.12.2013 byl vyčíslen poplatek z prodlení ve 
výši 53,5 mil. Kč, převážná část je již po splatnosti, a proto byla vypočtena opravná položka 
(korekce) ve výši 51,1 mil. Kč. Historicky jde o převzatou pohledávku po bývalé DSMP. Další 
otázka směřovala k výkazu zisku a ztráty, kde na řádku smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou 
předepsané úroky z prodlení, a to ve výši 9,8 mil. Kč spojených se správou bytového fondu             
a ostatních pohledávek města ve výši 0,3 mil. Kč. Poslední dotaz se týkal podrozvahových účtů. 
Rozpad na jednotlivé druhy evidovaného majetku v podrozvaze je uveden v příloze Závěrečná 
zpráva o řádné inventarizaci majetku a závazků (poslední strana zprávy), v řádku ostatní majetek je 
obsažen především majetek ve správě příspěvkových organizací ve výši 640,6 mil. Kč a ocenění 
lesních porostů – hodnota zásob surového dřeva 460,1 mil. Kč.

Další předlohou byl Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013, kdy 
byl kladně hodnocen nejen dosažený přebytek rozpočtového hospodaření města, ale také stav 
finančních prostředků na bankovních účtech. Na dosaženém přebytku se podílelo jak zvýšené 
plnění příjmů (především daňových), tak nižší čerpání výdajů, zejména těch investičních (Lávka        
U tenisu, Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, Zajištění přenosu dat           
a informací v územní samosprávě města Přerova – akce byly převedeny do rozpočtu roku 2014).   

U dalších předloh se rozsáhlejší diskuze vyvinula jen v některých případech. Ve věci předlohy Fond 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu finanční výbor doporučil při příští úpravě 
předmětného vnitřního předpisu rozšířit v čl. III, odst. 4 podmínky pro poskytnutí zápůjčky - nemít 
závazky po lhůtě splatnosti nejen vůči statutárnímu městu, ale i jeho příspěvkovým organizacím      
a obchodním společnostem, v nichž má podstatnou účast. U předlohy Rozpočtové opatření č. 6 byly 
vzneseny výhrady k některým ze zde uvedených výdajů. Jednalo se o výdaje na projektovou 
dokumentaci na rekonstrukci objektů Horní náměstí č. p. 9, 10 v Přerově pro potřeby přemístění 
radnice, částku k úhradě platebního výměru souvisejícího s akcí Regenerace panelového sídliště 
Předmostí a výdaje za účelem přípravy knihy Krvavá noc na Švédských šancích, kde za neúměrné 
byly považovány zejména přepokládané finanční náklady na tiskové práce včetně grafického 
zpracování ve výši 225 tis. Kč (500 ks knih). V případě dotací a záměrů na jejich poskytnutí 
Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje bylo konstatováno, že se jedná o vybavení 



potřebné a nikdo neví, kdy ho právě on bude potřebovat. Z dalšího jednání se omluvil Ing. Otakar 
Smejkal. Následoval blok předloh ve věci prominutí poplatku z prodlení a upuštění od vymáhání 
dluhu. Dle názoru finančního výboru neplatí u prominutí poplatku z prodlení jednotný přístup. Na 
zvážení je návrat k promíjení poplatku ve výši 4/5 nebo zpracování nové koncepce přístupu              
k nájemníkům, kteří nehradí včas své závazky vůči městu např. formou vnitřního předpisu, kde by 
byla stanovena jasná pravidla a tato byla dodržována. Finanční výbor by také přivítal rychlejší 
reakce vůči neplatičům. Dále finanční výbor vyjádřil pochybnost o smysluplnosti převodu 
nedobytných dluhů na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení 
a zaplacených soudních nákladů na podrozvahu. Převod nedobytných pohledávek na podrozvahu je 
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o účetnictví, Českým účetním standardem č. 706 a vnitřní předpisem      
č. 5/2011. Povinností věřitele je pohledávku vymoci, tzn., že musí učinit veškeré kroky k jejímu 
vymožení až do doby jejího zániku. O převedení na podrozvahu se dlužník neinformuje. Dle 
vnitřního předpisu č. 5/2011 o pohledávkách se jedná o jednostranný projev vůle nepokračovat        
v uplatňování, popř. vymáhání pohledávky vůči dlužníkovi až do zjištění nových skutečností. I na
podrozvaze se musí prověřovat majetkové poměry dlužníka. Pohledávku je třeba dále exekučně 
zajistit a vymáhat, jakmile je k tomu dána možnost, a to až do doby zániku. Délka promlčecí lhůty 
je obecně stanovena dle občanského zákoníku na tři roky, nejdéle se však majetkové právo promlčí 
po uplynutí deseti let ode dne, kdy se stalo vykonatelným (tzv. objektivní promlčecí lhůta). Běh 
promlčecí lhůty se přerušuje uplatněním nároku věřitele např. u soudu.

Následným bodem jednání byla předloha Grantový program pro rok 2014 v oblasti sportu, volného 
času, kultury, sociální a zdravotnictví. Jednotlivé komise, na rozdíl od minulého roku, rozdělily 
veškeré finanční prostředky, které obdržely pro danou oblast. Pracovní skupina pak již měla pouze 
možnost úprav vzájemnou kompenzací. Finanční výbor by preferoval podporovat sportovní aktivity 
dětí, ne dospělých. Kladně bylo hodnoceno, že některé organizace, které v minulosti žádaly                
o mimořádnou dotaci, a to i opakovaně, mimo grantový program, v roce 2014 již o dotaci požádaly 
v jeho rámci (např. Oblastní charita Červený Kostelec).

Dále byly projednány předlohy, k nimž odbor ekonomiky zpracoval stanovisko, v některých 
případech také rozpočtové opatření a byly zařazeny v bodech programu mimo finanční záležitosti.
První z těchto předloh byl Záměr statutárního města Přerova – poskytnutí mimořádné účelové 
dotace pro Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 2520, č. p. 2519, č. p. 2518, příslušném pro
část obce Přerov I - město, postaveném na pozemku p. č. 5745/21 v k. ú. Přerov. Ve věci požadavku 
SVJ bylo řečeno, že kdo jiný než obyvatelé předmětného domu museli znát stav nemovitosti 
v okamžiku jejího prodeje a nelze předpokládat, že byli ke koupi nuceni. Zcela zarážející je však 
fakt, že stav střešního pláště realizovaného v roce 2000 je dnes označován za kritický                        
a nevyhovující byl dle žádosti od počátku. V předloze není uvedeno, z jakého důvodu nebyla 
náprava bezprostředně požadována po firmě, která akci zabezpečovala. Dle názoru finančního 
výboru by firma již nikdy neměla získat od města jakoukoliv zakázku. U předlohy Zařízení 
školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – dietní stravování bylo konstatováno, že logistika 
projektu je zcela nepochopitelná a je nezbytné řešit jiným způsobem (příliš vysoké náklady na 
rozvoz stravy – v roce 2014 cca 7 tis. Kč na jednoho strávníka) a taktéž v předloze není odůvodněna 
příprava dietní stravy na dvou místech, a to i s ohledem na zjištěný zájem. Vzhledem k velmi 
nízkému počtu zájemců z řad dětí, žáků a studentů finanční výbor doporučil tuto aktivitu vztáhnout 
i na seniory. Rodiče by se také měli finančně podílet na nákupu termokazet. Tento výdaj by mohl 
představovat určitý stimul a zajistit, že zájemce po několika dnech odběr dietní stravy nezruší. Při 
projednávání předlohy Tělocvičná jednota Sokol Lověšice – účelová dotace byl vznesen dotaz, 
z jakého důvodu není dotace poskytnuta dle žádosti, tj. z prostředků přidělených místní části. 
Odboru sociálních věcí a školství bylo uloženo poradou vedení připravit předlohu ze zdrojů na 
mimořádné dotace. Člen finančního výboru doplnil informaci, že v minulém roce město subjektu 
poskytlo dotaci ve výši 50 tis. Kč na opravu podlahy sálu, stávající dotace bude využita k opravám 
podlah vedlejších prostor. U předlohy TJ SPARTAK PŘEROV – záměr účelové dotace byla 
finančním výborem postrádána finanční spoluúčast subjektu na úhradě nákladů spojených se 



zateplením a výměnou oken budovy loděnice. Dále finanční výbor doporučuje podmínit poskytnutí 
dotace ze strany města poskytnutím dotace Olomouckým krajem, popř. doložit dofinancování akce 
jiným způsobem. V případě předlohy Psychiatrická společnost České lékařské společnosti J. E. 
Purkyně – mimořádná účelová dotace finanční výbor navrhuje zvážit vstřícný krok, a to nabídnutím 
pronájmu prostor Městského domu ke konání konference za režijní náklady. Poslední 
projednávanou předlohou byla Informace o jednání pracovní skupiny k zajištění úkolů 
vyplývajících z usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 478/11/11/2012 ze dne 16.04.2012;
vyhlášení místního referenda ve věci umístění zařízení na energetické využití odpadu na území 
statutárního města Přerova. Bylo konstatováno, že zatím není k dispozici dostatek informací 
(parametry, kdo bude financovat apod.) a referendum by v této fázi bylo zbytečné. V úvahu je třeba 
vzít také to, že Evropská unie omezuje podporu ZEVO.

Na závěr byl finanční výbor informován o stavu finančních prostředků na účtech statutárního města 
k datu 15.04.2014, který činil 227,1 mil. Kč (včetně zdrojů na spořících a vkladových účtech).   

Další jednání finančního výboru se uskuteční dne 10. června 2014.

V Přerově dne 24.04.2014

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová

……………………………….
Ing. Ivan Machát

Příloha: prezenční listina



Usnesení č. 29

jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova

ze dne 22.04.2014

FINANČNÍ VÝBOR 

UFV/29/1/2014   Schválení programu jednání

s c h v á l i l

program jednání.

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

UFV/29/2/2014 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 
31.12.2013

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 
31.12.2013.  

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

UFV/29/3/2014   Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013

d o p o r u č i l 

schválit usnesení předlohy Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013.

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

UFV/29/4A/2014    Změna vnitřního předpisu č. 8/05 Statut trvalého peněžního fondu „Útulek 
pro zvířata“, ve znění Vnitřního přepisu č. 13/11

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Změna vnitřního předpisu č. 8/05 Statut trvalého peněžního fondu 
„Útulek pro zvířata“, ve znění Vnitřního přepisu č. 13/11.

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

UFV/29/4B2014  Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu.

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



UFV/29/4C/2014   Rozpočtové opatření – převody finančních prostředků

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Rozpočtové opatření – převody finančních prostředků.

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/2

UFV/29/4D/2014 Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5   

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5.

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

UFV/29/4E/2014 Rozpočtové opatření č. 6

p r o j e d n a l

předlohu Rozpočtové opatření č. 6.

Výsledek hlasování: Pro/2, Proti/1, Zdržel se/4

UFV/29/4F/2014   Rozpočtové opatření č. 6 - dodatek

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Rozpočtové opatření č. 6 – dodatek.

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

UFV/29/4G/2014 Záměr na poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého  
  kraje na pořízení stabilizačního systému        

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Záměr na poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého  
kraje na pořízení stabilizačního systému.   

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

UFV/29/4H/2014   Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na pořízení  
  osvětlovací soupravy

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na pořízení  
osvětlovací soupravy.   

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

UFV/29/4I/2014     Záměr na poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého 
  kraje na pořízení pulzních oxymetrů

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Záměr na poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého 
kraje na pořízení pulzních oxymetrů .

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

UFV/29/4J/2014   Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na pořízení 



přívěsu pro záchranné práce při mimořádných událostech s velkým 
počtem zraněných

d o p o r u č i l 

schválit usnesení předlohy Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na pořízení 
přívěsu pro záchranné práce při mimořádných událostech s velkým počtem zraněných.   

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

UFV/29/4K/2014    Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple sv. Jiří  
  v Přerově

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple sv. Jiří  
v Přerově.

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

UFV/29/4L/2014     Prominutí poplatku z prodlení

p r o j e d n a l

předlohu Prominutí poplatku z prodlení (H.).   

Výsledek hlasování: Pro/4, Proti/0, Zdržel se/2

UFV/29/4M/2014     Prominutí poplatku z prodlení 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Prominutí poplatku z prodlení (T.).   

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

UFV/29/4N/2014     Prominutí poplatku z prodlení 

p r o j e d n a l

předlohu Prominutí poplatku z prodlení (G.).   

Výsledek hlasování: Pro/4, Proti/0, Zdržel se/2

UFV/29/4O/2014     Prominutí poplatku z prodlení 

p r o j e d n a l

předlohu Prominutí poplatku z prodlení (Z.).   

Výsledek hlasování: Pro/3, Proti/0, Zdržel se/3

UFV/29/4P/2014     Upuštění od vymáhání dluhu 

p r o j e d n a l

předlohu Upuštění od vymáhání dluhu (P.).   

Výsledek hlasování: Pro/4, Proti/1, Zdržel se/1

UFV/29/4R/2014     Upuštění od vymáhání dluhu 

p r o j e d n a l

předlohu Upuštění od vymáhání dluhu (D.).   

Výsledek hlasování: Pro/4, Proti/1, Zdržel se/1

UFV/29/4S/2014     Upuštění od vymáhání dluhu 



d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Upuštění od vymáhání dluhu (O.).   

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

UFV/29/4T/2014     Upuštění od vymáhání dluhu 

p r o j e d n a l

předlohu Upuštění od vymáhání dluhu (V.).   

Výsledek hlasování: Pro/4, Proti/0, Zdržel se/2

UFV/29/4U/2014     Upuštění od vymáhání dluhu 

p r o j e d n a l

předlohu Upuštění od vymáhání dluhu (H.).   

Výsledek hlasování: Pro/4, Proti/0, Zdržel se/2

UFV/29/4V/2014     Upuštění od vymáhání dluhu 

p r o j e d n a l

předlohu Upuštění od vymáhání dluhu (Š.).   

Výsledek hlasování: Pro/4, Proti/0, Zdržel se/2

UFV/29/4W/2014     Upuštění od vymáhání dluhu 

p r o j e d n a l

předlohu Upuštění od vymáhání dluhu (P.).   

Výsledek hlasování: Pro/4, Proti/0, Zdržel se/2

UFV/29/4X/2014     Upuštění od vymáhání dluhu 

p r o j e d n a l

předlohu Upuštění od vymáhání dluhu (M.).   

Výsledek hlasování: Pro/4, Proti/0, Zdržel se/2

UFV/29/5/2014     Grantový program pro rok 2014

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Grantový program pro rok 2014.

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

UFV/29/6A/2014   Záměr statutárního města Přerova – poskytnutí mimořádné účelové dotace 
pro Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 2520, č. p. 2519, č. p. 2518, 
příslušném pro část obce Přerov I – město, postaveném na pozemku p. č. 
5745/21 v k. ú. Přerov    

p r o j e d n a l

předlohu Záměr statutárního města Přerova – poskytnutí mimořádné účelové dotace pro 
Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 2520, č. p. 2519, č. p. 2518, příslušném pro část obce 
Přerov I – město, postaveném na pozemku p. č. 5745/21 v k. ú. Přerov.    

Výsledek hlasování: Pro/0 Proti/3, Zdržel se/3



UFV/29/6B/2014     Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 
    2014/2015

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 
2014/2015.

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

UFV/29/6C/2014     Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – dietní stravování

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – dietní 
stravování.   

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

UFV/29/6D/2014     Malminibike club pro děti o. s. – účelová dotace

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Malminibike club pro děti o. s. – účelová dotace.   

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

UFV/29/6E/2014     Tělocvičná jednota Sokol Lověšice – účelová dotace

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Tělocvičná jednota Sokol Lověšice – účelová dotace.    

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

UFV/29/6F/2014     TJ SPARTAK PŘEROV – záměr účelové dotace

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy TJ SPARTAK PŘEROV – záměr účelové dotace, a to za podmínky 
poskytnutí dotace Olomouckým krajem.  

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

UFV/29/6G/2014   Záměr statutárního města Přerova – Svaz tělesně postižených v České 
  republice z. s., místní organizace Přerov – mimořádná účelová dotace

p r o j e d n a l

předlohu Záměr statutárního města Přerova – Svaz tělesně postižených v České 
republice z. s., místní organizace Přerov – mimořádná účelová dotace.

Výsledek hlasování: Pro/3 Proti/1, Zdržel se/2

UFV/29/6H/2014     Poskytnutí peněžitého daru na koupi upraveného automobilu

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Poskytnutí peněžitého daru na koupi upraveného automobilu.

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

UFV/29/6I/2014     NORDIC WALKING LIVE – mimořádná účelová dotace

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy NORDIC WALKING LIVE – mimořádná účelová dotace.  



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

UFV/29/6J/2014  Psychiatrická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně –
mimořádná účelová dotace

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Psychiatrická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně –
mimořádná účelová dotace.  

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

UFV/29/6K/2014     Nadace pro transplantace kostní dřeně – mimořádná účelová dotace

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Nadace pro transplantace kostní dřeně – mimořádná účelová dotace.  

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

UFV/29/6L/2014   Záměr statutárního města Přerova – ALFA HANDICAP – sdružení občanů 
se zdravotním postižením přerovského regionu – mimořádná účelová 
dotace

p r o j e d n a l

předlohu Záměr statutárního města Přerova – ALFA HANDICAP – sdružení občanů se zdravotním 
postižením přerovského regionu – mimořádná účelová dotace.  

Výsledek hlasování: Pro/0 Proti/2, Zdržel se/4

UFV/29/6M/2014  Záměr statutárního města Přerova – Oblastní charita Přerov – mimořádná 
účelová dotace

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Záměr statutárního města Přerova – Oblastní charita Přerov –
mimořádná účelová dotace.  

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

UFV/29/6N/2014    Záměr statutárního města Přerova – Armáda spásy v České republice –
  mimořádná účelová dotace

p r o j e d n a l

schválit usnesení předlohy Záměr statutárního města Přerova – Armáda spásy v České republice –
mimořádná účelová dotace.

Výsledek hlasování: Pro/2 Proti/0, Zdržel se/4

UFV/29/6O/2014   Informace o jednání pracovní skupiny k zajištění úkolů vyplývajících 
  z usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 478/11/11/2012 ze dne 
  16.4.2012; vyhlášení místního referenda ve věci umístění zařízení na 
  energetické využití odpadu na území statutárního města Přerova

d o p o r u č i l  

schválit usnesení předlohy Informace o jednání pracovní skupiny k zajištění úkolů vyplývajících   
z usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 478/11/11/2012 ze dne 16.4.2012; vyhlášení místního 
referenda ve věci umístění zařízení na energetické využití odpadu na území statutárního města 
Přerova ve variantě I.

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



V Přerově dne 24.04.2014

...……………………..….
Ing. Ivan Machát


