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Zápis č. 3 

z jednání Finančního výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

 

Účel jednání: Finanční výbor 

Datum jednání: 10.06.2019 

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 

 Ing. Přemysl Weigel 

 JUDr. Zdeněk Žamboch 

Omluveni členové výboru: Ivo Lausch 

 Igor Kraicz 

Hosté: Ing. Hana Mazochová 

 Ing. arch. Jan Horký 

 Ing. Eva Řezáčová 

 Ing. Renata Lounová 

Zapsala: Ing. Lucie Dudíková 

Schválil: Předseda výboru 

Datum příštího jednání: 20.08.2019, v 16:30 hod.  

Program: 

1. Zahájení 

2. Školení GDPR 

3. Finanční záležitosti  

4. Finanční záležitosti – ostatní odbory 

5. Participativní rozpočet 

6. Různé 
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1. Zahájení 

 

Jednání Finančního výboru (dále „výbor“) zahájil v 17.05 hod jeho předseda JUDr. Vladimír 

Lichnovský, který přivítal přítomné členy a hosty Ing. Renatu Lounovou, pověřenkyni pro 

ochranu osobních údajů a Ing. arch. Jana Horkého, zastupitele města Přerova. Předseda 

výboru konstatoval, že jednání bylo svoláno včas a řádně. Na jednání bylo přítomno 7 členů, 

výbor byl usnášeníschopný. Výbor hlasoval o programu jednání a ten byl jednomyslně 

schválen. 

 

2. Školení GDPR 

 

Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů proškolila členy výboru v problematice ochrany 

osobních údajů a seznámila je s vnitřním předpisem č. 4/2019 o ochraně osobních údajů.  

Doporučení se týkala zejména používání hesel (jeho délky, používání odlišných hesel 

v soukromých a pracovních záležitostech) a zabezpečení výpočetní techniky. Všichni členové 

výboru podepsali prohlášení o mlčenlivosti. V případě bezpečnostního incidentu je nutno 

hlásit a řešit vše s Ing. Lounovou, tel. 581 268 135, email: renata.lounova@prerov.eu. 

Chybějící členové se dohodnou s pověřenkyní úřadu na individuálním školení.  

 

17:25 hod. odchod Ing. Renaty Lounové 

17:25 hod. příchod Ing. Evy Řezáčové, vedoucí odboru ekonomiky 

 

3. Finanční záležitosti 

 

Finanční záležitosti byly zahájeny návrhem Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9, který ve 

stručnosti okomentoval předseda výboru. K návrhu nebyl vznesen žádný dotaz a byl 

doporučen ke schválení.  

Návrh týkající se informací o hospodaření společností s majetkovou účastí města 

okomentovala vedoucí odboru ekonomiky. V souladu s příslušným ustanovením zákona 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou tímto návrhem orgány obce informovány 

o hospodaření společností za uplynulý rok. Diskuze se rozvinula kolem rozdělení zisku 

v předmětných společnostech. Návrh byl doporučen vzít na vědomí. 

 

17:43 hod. příchod Ing. Hany Mazochové, náměstkyně primátora 

 

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.  

Návrh Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p. č. 4667/1 v k. ú. Přerov byl bez připomínek doporučen ke schválení.  

U návrhu Prominutí poplatku z prodlení byla rozvinuta debata ohledně uzavírání nájemních 

smluv. Materiál byl doporučen ke schválení. 

Návrh Žádost o poskytnutí individuální dotace – Střední průmyslová škola, Přerov, 

Havlíčkova 2 byl bez připomínek doporučen ke schválení.  

Materiál Realizace investiční akce „Rekonstrukce uličního prostoru, ul. U Parku, Lověšice“ 

okomentovala vedoucí odboru ekonomiky. Sdělila, že je třeba rozhodnout, zda chybějící část 

podílu místní části bude třeba dofinancovat nebo zapůjčit ze zdrojů města. V případě zápůjčky 

by byla tato v následujících letech odečítání z finančních prostředků přidělených místní části 

na obyvatele. Dle názoru některých členů výboru by větší akce realizované v místních částech 

mailto:renata.lounova@prerov.eu
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měly být financované z rozpočtu města a ne z finančních prostředků, které obdrží místní části 

tzv. „na hlavu“. Po hlasování byl návrh doporučen ke schválení. 

 

18:13 hod. odchod Ing. arch. Jana Horkého 

 

Návrh týkající se vybudování nádrže na dešťovou vodu na ZŠ Želatovská byl bez připomínek 

doporučen ke schválení. 

Materiál Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, který řeší financování nákladů 

speciálního pedagoga, psychologa a sociálního pedagoga na uvedené škole, byl po diskuzi 

projednán (hlasování: 3 – 0 – 4). Důvodem byla zejména skutečnost, že v předchozích letech 

byla pravidla a rozsah financování schvalována na období jednoho školního roku. 

Navrhované období pěti let je příliš dlouhé. 

Následovaly návrhy řešící individuální dotace. Poskytnutí dotací Tělocvičné jednotě Sokol 

Přerov, TJ SPARTAKU PŘEROV, spolek, Tělocvičné jednotě Sokol Henčlov a Sportovnímu 

klubu Žeravice, spolek, bylo doporučeno ke schválení.  

Posledním projednávaným návrhem bylo Poskytnutí mimořádné dotace Oblastnímu spolku 

Českého červeného kříže, který byl doporučen ke schválení.  
 

5. Participativní rozpočet 

Viz příloha 

 

6. Různé 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 19:20 hod. 

Příští jednání výboru se uskuteční v úterý dne 20.08.2019 od 16,30 hod.  

 

V Přerově dne 14.06.2019 

 

 

 

 

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

    Ing. Lucie Dudíková                                                   JUDr. Vladimír Lichnovský 

  organizační pracovník                                                  předseda Finančního výboru                      

    Finančního výboru 

                                                                        

 

Příloha: Usnesení č. 3  

            Participativní rozpočet 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4 / 7 

 

Usnesení č. 3 

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 10.06.2019 

 

FV/3/1/2019     Schválení programu jednání 

s c h v á l i l  

program jednání 

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

FV/3/2/2019    Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9 

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

FV/3/3/2019    Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města 

d o p o r u č i l  

vzít na vědomí usnesení návrhu Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí 

města  

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

FV/3/4/2019    Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova 

– části pozemku p. č. 4667/1 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 – části pozemku p. č. 4667/1 v k. ú. Přerov 

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

FV/3/5/2019    Prominutí poplatku z prodlení 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Prominutí poplatku z prodlení 

Hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/1  

FV/3/6/2019  Žádost o poskytnutí individuální dotace – Střední průmyslová škola, 

Přerov, Havlíčkova 2 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Žádost o poskytnutí individuální dotace – Střední průmyslová škola, 

Přerov, Havlíčkova 2 

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

FV/3/7/2019  Realizace investiční akce „Rekonstrukce uličního prostoru, ul. U Parku, 

Lověšice“  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Realizace investiční akce „Rekonstrukce uličního prostoru, ul. U 

Parku, Lověšice“  

Hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0  
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FV/3/8/2019  Vybudování nádrže na dešťovou vodu na ZŠ Želatovská 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Vybudování nádrže na dešťovou vodu na ZŠ Želatovská  

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

FV/3/9/2019   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/7, Proti/0, Zdržel se/0  

FV/3/10/2019   Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, 

spolek 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, 

spolek  

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

FV/3/11/2019   Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol 

Henčlov 

d o p o r u č i l  

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

Henčlov 

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

FV/3/12/2019   Poskytnutí individuální dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Poskytnutí individuální dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek 

Hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/1  

FV/3/13/2019   Poskytnutí mimořádné dotace – Oblastní spolek Českého červeného kříže 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Poskytnutí mimořádné dotace – Oblastní spolek Českého červeného 

kříže  

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

FV/3/14/2019    Participativní rozpočet 

n e d o p o r u č i l  

Zastupitelstvu města Přerova využít možnosti zavedení participativního rozpočtu 

Hlasování: Pro/6, Proti/1, Zdržel se/0  
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Příloha: 

 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 

Zastupitelstvo města Přerova na svém jednání dne 30.04.2019, na návrh Ing. arch. Jana 

Horkého, projednalo předlohu týkající se možnosti zavedení participativního rozpočtu na 

území města Přerova. Přijatým usnesením č. 183/5/9/2019 pak uložilo Finančnímu výboru 

zabývat se touto možností a do konce roku 2019 předložit podrobný materiál.    

Tato záležitost byla předmětem jednání Finančního výboru dne 10.06.2019, přičemž předseda 

Finančního výboru požádal v dostatečném časovém předstihu ostatní členy výboru o přípravu 

návrhů a podnětů v této věci. Na jednání, kterého se zúčastnilo sedm z devíti členů výboru, se 

na toto téma rozvinula široká diskuze, do které se zapojila většina přítomných, a to včetně 

náměstkyně primátora Ing. Hany Mazochové, která se jednání výboru účastnila jako host. Ve 

svém příspěvku paní náměstkyně mimo jiné navrhla, aby občané měli možnost rozhodnout 

o využití části zdrojů rozpočtu již pro rok 2020, realizací ankety. 

Město by předložilo občanům k výběru několik projektů, které jsou připraveny, ale z pohledu 

města nejsou jednoznačnou prioritou a nejsou tedy na ně vyčleněny finanční zdroje. Není totiž 

reálné zafinancovat všechny připravené akce. Z předmětných projektů by posléze občané 

mohli zvolit ten, který by pro ně znamenal největší přínos. Realizovány by byly ty akce, které 

dostaly nejvíce hlasů a vešly by se do vymezeného objemu finančních zdrojů (uvažovány jsou 

2 mil. Kč).  

Tímto postupem by byl získán dostatečný časový prostor pro přípravu podmínek a postupů 

pro tvorbu participativního rozpočtu, který by byl, v případě schválení zastupitelstvem, 

poprvé realizován v roce 2021. 

Následně předseda Finančního výboru, paní náměstkyně i vedoucí odboru ekonomiky 

odpovídali na dotazy týkající se problematiky participativního rozpočtu. Přítomnými členy 

Finančního výboru bylo na jednání vzneseno mnoho argumentů, a to jak pro, tak proti 

zavedení diskutované formy rozpočtu, podporu však nezískala ani forma ankety. 

Poté, co nechal předseda Finančního výboru hlasovat, bylo rozhodnuto, že možnost zavedení 

participativního rozpočtu nebude doporučena k využití, přičemž bylo argumentováno 

zejména: 

 administrativní a časovou náročností zavedení participativního rozpočtu, a to bez 

adekvátního výsledku, 

 okolností, že obyvatelé města Přerova si v demokratických volbách zvolili své zástupce 

a dali jim právo rozhodovat také o tom, na co vše budou využity finanční prostředky 

města, je tedy na jejich rozhodnutí, které akce budou realizovány,   

 nejednotností názoru ve vztahu k navrženému objemu zdrojů a rozsahu území - 

participativní rozpočet by byl navržen pouze pro obyvatele Přerova I a Přerova II-

Předmostí, nevztahoval by se na místní části. Tato skutečnost je odůvodněna faktem, že 

v rozpočtu města na příslušný kalendářní rok jsou již nyní vyčleněny finanční prostředky 

pro místní části (tzv. prostředky „na hlavu“ ve výši 1 300 Kč /obyv./rok, v roce 2019 tato 

částka činila 7 203,1 tis. Kč), což v reálu znamená, že o tom, jak budou tyto finance 

využity, rozhodují místní výbory, které byly zvoleny občany místních částí,  
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 konstatováním, že participativní rozpočet je sice již nyní zaveden ve více městech ČR, ale 

jsou již i taková města, která od jeho využití ustupují.1 

 

 

 

 

 

                                                

 

1 Předseda Finančního výboru a paní náměstkyně se po skončení výboru dohodli, že otázka možného využití 

participativního rozpočtu bude ještě diskutována na příštím jednání výboru, a to s cílem získat názor na danou 

problematiku ode všech jeho členů. 


