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Zápis č. 2 

z jednání Finančního výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

 

Účel jednání: Finanční výbor 

Datum jednání: 18.04.2019 

Místo jednání: zasedací místnost ROZ, Bratrská 34 

Přítomní členové výboru: Jméno, příjmení 

 JUDr. Vladimír Lichnovský 

 Ing. Filip Černý 

 Bc. Jan Flašar 

 Rudolf Gerža 

 Ing. Jaroslav Kazda 

 Igor Kraicz 

 Ivo Lausch 

 Ing. Přemysl Weigel 

Omluveni členové výboru: JUDr. Zdeněk Žamboch 

Hosté: Ing. Hana Růžičková 

Zapsala: Ing. Lucie Dudíková 

Schválil: Předseda výboru 

Datum příštího jednání: 10.06.2019, v 16.30 hod.  

Program: 

1. Zahájení 

2. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2018 

3. Finanční záležitosti  

4. Finanční záležitosti – ostatní odbory 

5. Různé 
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1. Zahájení 

 

Jednání finančního výboru zahájil v 16.30 hod jeho předseda JUDr. Vladimír Lichnovský, 

který přivítal přítomné členy a vedoucí oddělení rozpočtu Ing. Hanu Růžičkovou.  

Předseda výboru konstatoval, že jednání bylo svoláno včas a řádně. Na jednání bylo přítomno 

7 členů, výbor byl usnášeníschopný. 

V 16:34 - příchod člena výboru p. Lausche, počet členů se zvýšil na 8, výbor byl 

usnášeníschopný. 

 

2. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2018 

 

Předseda finančního výboru uvedl materiál týkající se Závěrečného účtu a výroční zprávy 

statutárního města Přerova za rok 2018. Pozitivně ohodnotit přebytek ve výši 48 mil. Kč. 

Poté předal slovo vedoucí oddělení rozpočtu, která přednesla stručnou zprávu o hospodaření 

statutárního města Přerova. Výbor ocenil nízký ukazatel dluhové služby. Návrh byl 

doporučen ke schválení. 

 

3. Finanční záležitosti 

 

Finanční záležitosti byly zahájeny návrhem Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 a 6, který ve 

stručnosti okomentoval předseda výboru. K návrhu týkajícího se schválení účetní závěrky 

statutárního města Přerova sestavené ke dni 31.12.2018 předseda výboru dodal, že dle zprávy 

nedošlo k žádnému pochybení ani doporučení ze strany auditora. K předkládaným návrhům 

nebyly vzneseny žádné dotazy a návrhy byly doporučeny ke schválení. 

 

4. Finanční záležitosti – ostatní odbory 

 

Dalším bodem jednání byly návrhy, k nimž odbor ekonomiky zpracoval stanovisko, 

popřípadě také rozpočtové opatření, a které byly převážně zařazeny v bodech programu 

zastupitelstva mimo finanční záležitosti. Všechny zde uvedené návrhy uvedl předseda výboru.  

U návrhu Pronájem mobilní ledové plochy na náměstí T. G. Masaryka v Přerově (Kulturní 

a informační služby města Přerova) byla rozvinuta širší diskuze. Dle členů výboru je částka 

investovaná do ledové plochy příliš vysoká a jsou důležitější věci, do kterých by se mělo 

investovat. Podle jiných je plocha kluziště malá, i prostor pro samotné kluziště není vzhledem 

k velikosti náměstí TGM dobře zvolen. Je zde i možnost vyzkoušet provoz kluziště jeden rok 

a poté vyhodnotit. Po hlasování nebyl návrh doporučen ke schválení. 

U návrhu týkajícího se Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Most přes Olešnici, 

ul. Pod lesem, Žeravice“ předseda sdělil, že most je ve špatném stavu, při rekonstrukci bude 

uzavřený celý.  Částka 2 mil. Kč je určena na zadání veřejné zakázky, finančně je akce 

v rozpočtu roku 2019 kryta. Návrh byl doporučen ke schválení. 

Návrh týkající se dohody o poskytnutí úplaty za technické zhodnocení hmotného majetku 

mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo Přerov a.s. byl bez připomínek 

doporučen ke schválení. 

U návrhu Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků 

p.č. 3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 3401/22, p.č. 3412/18, p.č. 3412/22 vše v k.ú. Přerov bylo 

zejména diskutováno o možném zneužití postavení vlastníka těchto pozemků ve vztahu k výši 

požadované úplaty, kdy tento si je vědom, že město uvedené pozemky potřebuje.  

Dále předseda výboru uvedl návrh týkajících se odpisu pohledávky a její převod na 

podrozvahový účet. Je zde velký nepoměr dluhu a příslušenství. Návrh byl doporučen ke 

schválení.                                                                        

Následovaly návrhy řešící individuální dotace. Poskytnutí dotací STRONGMAN 

CHAMPIONSHIP 2019, Volejbalu Přerov, z.s., a Tělocvičné jednotě Sokol Přerov bylo bez 

připomínek doporučeno ke schválení.  
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Hlasování při schvalování návrhů týkajícího se individuálních dotací poskytovaných 

Českému svazu včelařů, z.s., základní organizace Přerov I a Přerov II bylo spojeno vzhledem 

k totožnému obsahu žádostí a výši poskytovaných dotací. Návrhy byly bez připomínek 

doporučeny ke schválení. 

Návrhy řešící individuální dotace poskytované Českému svazu chovatelů, z.s., Základní 

organizaci Výkleky a Okresní organizaci Přerov, byly bez připomínek doporučeny ke 

schválení. 

Po odhlasování návrhů týkajících se individuálních dotací se započala diskuze o přiznané výši 

dotace. Podle jednotlivých členů je částka poskytnuté dotace výrazně nižší, než o kterou si 

žádají. Je zde ovšem možnost víceúčelového financování. Vedoucí oddělení rozpočtu uvedla, 

že v rozpočtu pro rok 2019 byla rozpočtována částka na individuální dotace ve výši 

416,8 tis. Kč, která je už nyní ze ¾ vyčerpána. 

Posledními projednávanými návrhy byl návrh Poskytnutí peněžitého daru – Babybox pro 

odložené děti – STATIM z.s. a Poskytnutí individuální dotace Českému rybářskému svazu, 

z.s., místní organizace Přerov. V obou případech je poskytovaná výše dotace shodná s částkou 

uvedenou v žádosti o dotaci. Oba návrhy byly doporučeny ke schválení. 
 

5. Různé 

Předseda výboru poděkoval za zaslání rozpočtu na rok 2019 v souboru excel. 

Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 17.35 hod. 

Příští jednání výboru se uskuteční v pondělí dne 10.06.2019 od 16,30 hod.  

 

V Přerově dne 25.04.2019 

 

 

 

 

  …………………………..                                            ……………………………….. 

    Ing. Lucie Dudíková                                                   JUDr. Vladimír Lichnovský 

  organizační pracovník                                                  předseda Finančního výboru                      

    Finančního výboru 

                                                                        

 

Příloha: Usnesení č. 2  
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Usnesení č. 2 

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 18.04.2019 

 

FV/2/1/2019    Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2018 

d o p o r u č i l  

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

2018 

Hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0  

FV/2/2/2019    Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 a 6 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 a 6 

Hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0  

FV/2/3/2019    Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 

31.12.2018 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke 

dni 31.12.2018 

Hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0  

FV/2/4/2019    Pronájem mobilní ledové plochy na náměstí T. G. Masaryka v Přerově 

(Kulturní a informační služby města Přerova) 

n e d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Pronájem mobilní ledové plochy na náměstí T. G. Masaryka 

v Přerově (Kulturní a informační služby města Přerova) 

Hlasování: Pro/1, Proti/5, Zdržel se/2  

FV/2/5/2019    Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Most přes Olešnici, ul. Pod 

lesem, Žeravice“ 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Most přes Olešnici, 

ul. Pod lesem, Žeravice“ 

Hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0  

FV/2/6/2019 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 

pozemků p.č. 3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 3401/22, p.č. 3412/18, p.č. 3412/22 vše 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. 3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 3401/22, p.č. 3412/18, p.č. 3412/22 vše 

v k.ú. Přerov 

Hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0  
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FV/2/7/2019    Dohoda o poskytnutí úplaty za technické zhodnocení hmotného majetku 

mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo Přerov a.s. 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Dohoda o poskytnutí úplaty za technické zhodnocení hmotného 

majetku mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo Přerov a.s. 

Hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0  

FV/2/8/2019    Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

Hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/1  

FV/2/9/2019    Žádost o poskytnutí individuální dotace – STRONGMAN 

CHAMPIONSHIP 2019 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Žádost o poskytnutí individuální dotace – STRONGMAN 

CHAMPIONSHIP 2019 

Hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0  

FV/2/10/2019    Žádost o poskytnutí individuální dotace – Volejbal Přerov, z.s. 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Žádost o poskytnutí individuální dotace – Volejbal Přerov, z.s. 

Hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0  

FV/2/11/2019    Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol 

Přerov 

d o p o r u č i l  

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

Přerov 

Hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0  

FV/2/12/2019    Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz včelařů, z.s., 

základní organizace Přerov I a Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz 

včelařů, z.s., základní organizace Přerov II 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz včelařů, z.s., 

základní organizace Přerov I a Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz včelařů, 

z.s., základní organizace Přerov II 

Hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0  

FV/2/13/2019    Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz chovatelů, z.s., 

Základní organizace Výkleky 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz chovatelů, z.s., 

Základní organizace Výkleky 

Hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0  



  6 / 6 

 

FV/2/14/2019    Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz chovatelů, z.s., 

Okresní organizace Přerov 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz chovatelů, z.s., 

Okresní organizace Přerov 

Hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0  

FV/2/15/2019    Poskytnutí peněžitého daru – Babybox pro odložené děti – STATIM z.s. 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Poskytnutí peněžitého daru – Babybox pro odložené děti – 

STATIM z.s. 

Hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0  

FV/2/16/2019    Poskytnutí individuální dotace Českému rybářskému svazu, z.s., místní 

organizace Přerov 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Poskytnutí individuální dotace Českému rybářskému svazu, z.s., 

místní organizace Přerov 

Hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0  

 

V Přerově dne 25.04.2019 

 

 

 

 

 

 


