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Zápis č. 4 

z jednání Finančního výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

 
Účel jednání: Finanční výbor 

Datum jednání: 20.08.2019 

Místo jednání: zasedací místnost ROZ, Bratrská 34 

Přítomní členové výboru: Jméno, příjmení 

 JUDr. Vladimír Lichnovský 

 Ing. Filip Černý 

 Ing. Jan Flašar 

 Ivo Lausch 

 Ing. Jaroslav Kazda 

 Ing. Přemysl Weigel 

 JUDr. Zdeněk Žamboch 

 Igor Kraicz 

Omluveni členové výboru: Rudolf Gerža 

Hosté: Ing. Hana Mazochová 

 Ing. Bohumír Střelec 

 Ing. Eva Řezáčová 

Zapsala: Ing. Hana Růžičková 

Schválil: Předseda výboru 

Datum příštího jednání: 08.10.2019, v 16:30 hod.  

Program: 

1. Zahájení 

2. Participativní rozpočet 

3. Finanční záležitosti 

4. Finanční záležitosti – ostatní odbory 

5. Různé 
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1. Zahájení 
 

Jednání Finančního výboru (dále „výbor“) zahájil v 16.30 hod jeho předseda JUDr. Vladimír 
Lichnovský, který přivítal přítomné členy, náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou, 
předsedu Výboru pro místní části Ing. Bohumíra Střelce a vedoucí odboru ekonomiky Ing. 
Evu Řezáčovou. Předseda výboru konstatoval, že jednání bylo svoláno řádně a včas. Na 
jednání bylo přítomno 8 členů, výbor byl usnášeníschopný. Následně předseda výboru, na 
podnět paní náměstkyně Mazochové, navrhl změnu programu jednání, a to v tom směru, aby 
byl pod bodem 2 projednáván participativní rozpočet. Výbor posléze hlasoval o upraveném 
programu jednání a tento byl schválen. 
 

2. Participativní rozpočet 
 
Člen výboru Ing. Flašar podal písemně námitku proti 3. zápisu z jednání výboru. Nesouhlasil 
zde s argumentem, že: „Participativní rozpočet je sice již nyní zaveden ve více městech ČR, 
ale jsou již i taková města, která od jeho využití ustupují.“ Předseda výboru k takto 
formulované námitce sdělil, že danou informaci spolu s odborem ekonomiky prověřil a uznal, 
že námitka byla oprávněná, neboť ani jemu se taková města nepodařilo dohledat, což byl 
i jeden z hlavních důvodů, proč téma participativního rozpočtu opětovně zařadil na program 
jednání výboru. 
Následovala diskuze, kdy se k participativnímu rozpočtu vyjádřili i členové, kteří se minulého 
jednání výboru nezúčastnili. Pan Lausch uvedl, že v Evropě není tato forma rozpočtu příliš 
rozšířena a dle jeho názoru by komplikace a náročnost s ní spojené převážily nad jejím 
přínosem. Dle pana Kraicze si občané města zvolili ve volbách své zástupce a ti rozhodují 
o využití finančních prostředků města, přičemž plnění rozpočtu mohou občané rovněž 
kontrolovat. 
Po proběhlé diskuzi navrhl předseda výboru revokaci usnesení z 3. jednání výboru 
FV/3/14/2019, ve kterém výbor nedoporučil Zastupitelstvu města Přerova využít možnosti 
zavedení participativního rozpočtu. Tento návrh byl projednán (hlasování: 4 – 4 – 0). 
Předseda výboru posléze vyzval členy, aby zaslali svá relevantní stanoviska ke shora 
uvedenému usnesení, kdy tato budou zapracována do komplexního materiálu, jenž bude po 
odsouhlasení členy výboru sloužit jako důvodový materiál k problematice participativního 
rozpočtu, a který bude poté předložen na program jednoho z následujících zastupitelstev, jež 
se uskuteční v říjnu či prosinci letošního roku.  

 

3. Finanční záležitosti 
 

Finanční záležitosti byly zahájeny návrhem Rozpočtové opatření č. 10, 11 a 13, který ve 
stručnosti okomentovala vedoucí odboru ekonomiky. K návrhu bylo vzneseno několik dotazů 
např. na stavební úpravy kina Hvězda či dotace v sociální oblasti a byl doporučen ke 
schválení.  
Materiál Vánoční oslavy - návrh na řešení přerovských vánočních trhů 2019 byl doporučen ke 
schválení dle varianty I, tzn. včetně LED obrazovky. Důvodem bylo, aby všichni návštěvníci 
vánočních trhů mohli mít možnost sledovat program ve stejné kvalitě. 
Žádost o poskytnutí individuální dotace - Dechový orchestr Haná Přerov, z.s. byla 
doporučena 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 zařazeny v bodech programu zastupitelstva 
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mimo finanční záležitosti. Všechny zde uvedené návrhy uvedl předseda výboru.  
K Návrhu navýšení částky pro místní výbory na 1.700 Kč/občana/rok sdělila paní 
náměstkyně, že tyto finanční prostředky by měly být určeny přímo pro jednotlivé místní části 
dle počtu obyvatel a neměla by se tvořit společná rezerva, jako tomu bylo v roce 2018, kdy se 
pak místní části nemohly dohodnout na jejím rozdělení. 
 
16:50 hod. odchod Ing. Hany Mazochové, náměstkyně primátora 

 
Tento návrh dále okomentoval předseda Výboru pro místní části, Ing. Střelec. Doplnil, že 
v rozpočtu statutárního města Přerova je vyčleněn objem výdajů pro místní části již od roku 
2015, kdy o využití těchto finančních prostředků rozhodují místní části. Hradí z nich výdaje 
na kulturu, vybavení úřadoven, opravy komunikací. Na akce většího rozsahu, které nejsou 
z pohledu města prioritou, spoří i několik let. Další potřeby místních částí jsou hrazeny přímo 
z rozpočtu příslušných odborů magistrátu. Velké akce, které jsou zařazeny do priorit města, 
jsou hrazeny z jeho rozpočtu. Jelikož ceny stavebních prací a dalších služeb neustále rostou, 
podal Výbor pro místní části návrh na zvýšení částky určené pro místní výbory. Na žádost 
členů výboru jim Ing. Střelec rozešle Pravidla hospodaření s rozpočtovými prostředky 
místních výborů města Přerova. Návrh byl doporučen ke schválení. 
Návrh Modernizace systému sběru odpadů v Přerově uvedl Ing. Střelec. Jedná se o navýšení 
kapacity stávajícího sběru tříděného odpadu a to zejména pořízením větších sběrných nádob 
na separovaný odpad. Ze strany statutárního města Přerova bude požádáno o státní dotaci, 
která může činit až 85 % nákladů. Návrh byl doporučen ke schválení. 
 
17:37 hod. odchod Ing. Bohumíra Střelce 

 
K návrhu Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 4971/1 v k.ú. Přerov proběhla krátká diskuze o tom, zda město v současné době 
potřebuje uvedený pozemek zakoupit. Bylo konstatováno, že je třeba dívat se do budoucnosti 
a že kupní cena je odpovídající. Byl vznesen dotaz, na základě čeho a v jaké výši je užívání 
tohoto pozemku zpoplatněno. Následně bylo zjištěno, že za užívání tohoto veřejného 
prostranství o ploše 20 m2 je dle Obecně závazné vyhlášky č. 7/2013, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství v platném znění vybírán místní poplatek ve výši 1 Kč/m2/den, 
a to od 01.03. do 31.10. tj. v celkové výši 4 900 Kč. Návrh byl doporučen ke schválení. 
Následovaly dva návrhy Žádost o sepsání splátkového kalendáře. Oba byly jednomyslně 
doporučeny ke schválení. 
Materiál Akce nad 500 tis. Kč 2019 byl doporučen vzít na vědomí. 
Návrhy Schválení účasti Statutárního města Přerov v centralizovaném zadání veřejné zakázky 
na stavební práce „I/55 Přerov - průtah centrem, 1.etapa“ a Realizace investiční akce 
„Komunikační centrum pro návštěvníky muzea v prostorách přerovského zámku, Horní 
náměstí 1 v Přerově" byly jednomyslně doporučeny ke schválení. 
Odpis pohledávky CPS consulting, s.r.o. v likvidaci z důvodu zániku dlužníka byl doporučen 
ke schválení. 
Odpis pohledávky SATES MORAVA spol. s r.o. z důvodu pravomocného rozhodnutí soudu 
byl doporučen ke schválení. 
U materiálu s názvem Vyhlášení dotačních programů pro rok 2020 došlo ke krátké diskuzi, 
při níž se několik členů výboru pozastavilo nad krátkou lhůtou pro podání žádostí o dotace. 
Bylo vysvětleno, že dotační programy běží již několik let, žadatelé jsou ve většině případů 
stále stejní, a proto se mohou na podání žádosti předem připravit. Bylo doporučeno vyhlásit 
Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2020 dle návrhu na usnesení. 
Návrhy Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 – sportovní profilace školy, Základní škola 
Přerov, Želatovská 8 – zaměření na lední hokej a Církevní mateřská škola v Přerově – 
individuální dotace pro školní rok 2019/2020 byly jednomyslně doporučeny ke schválení. 
Následovaly návrhy řešící individuální dotace: 
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Žádost o poskytnutí individuální dotace – AUTO KLUB PŘEROV- město v AČR, Žádost 
o poskytnutí individuální dotace – Karate Přerov, z. s., Armáda spásy v České republice, z.s. – 
Domov Přístav Šumperk – žádost o individuální dotaci, Charita Přerov – Nízkoprahové denní 
centrum Lorenc – žádost o individuální dotaci byly doporučeny ke schválení. 
Posledním projednávaným návrhem byla Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na I. 
etapě opravy střechy kostela svatého Vavřince v Přerově, která byla doporučena ke schválení. 

 

5. Různé 

 

Závěrem vedoucí odboru ekonomiky Ing. Řezáčová sdělila informaci, že Rada města Přerova 
bude dne 21.08.2019 projednávat Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu statutárního 
města Přerova na rok 2020. V případě zájmu mají členové výboru možnost zúčastnit se  
projednávání návrhu rozpočtu s vedoucími odborů, ředitelem městské policie a řediteli 
příspěvkových organizací ve dnech 21. – 23.10.2019. 

Jednání výboru bylo ukončeno v 18:37 hod. 

Příští jednání výboru se uskuteční v úterý dne 08.10.2019 od 16:30 hod.  

 

V Přerově dne 23.08.2019 

 

 

 

 

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

  Ing. Hana Růžičková                                                    JUDr. Vladimír Lichnovský 

  zástupce organizačního pracovníka                               předseda Finančního výboru                      

  Finančního výboru 

                                                                        

 
Příloha: Usnesení č. 4  
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Usnesení č. 4 

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 20.08.2019 
 

FV/4/1/2019    Schválení programu jednání 

s c h v á l i l  

upravený program jednání 
Hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/1 

FV/4/2/2019    Rozpočtové opatření č. 10, 11 a 13 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 10, 11 a 13 

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

FV/4/3/2019    Vánoční oslavy - návrh na řešení přerovských vánočních trhů 2019 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení dle varianty I návrhu Vánoční oslavy - návrh na řešení přerovských 
vánočních trhů 2019  

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

FV/4/4/2019   Žádost o poskytnutí individuální dotace - Dechový orchestr Haná Přerov 
z.s. 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Žádost o poskytnutí individuální dotace - Dechový orchestr Haná 
Přerov z.s. 

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

FV/4/5/2019    Návrh navýšení částky pro místní výbory na 1.700 Kč/občana/rok 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Návrh navýšení částky pro místní výbory na 1.700 Kč/občana/rok 

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

FV/4/6/2019    Modernizace systému sběru odpadů v Přerově 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Modernizace systému sběru odpadů v Přerově  

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

FV/4/7/2019    Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - 
části pozemku p.č. 4971/1 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. 4971/1 v k.ú. Přerov  

Hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/1  
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FV/4/8/2019   Žádost o sepsání splátkového kalendáře (V.K.) 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Žádost o sepsání splátkového kalendáře  

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

FV/4/9/2019   Žádost o sepsání splátkového kalendáře (J.P.) 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

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

FV/4/10/2019   Akce nad 500 tis. Kč 2019 

doporučil 

vzít na vědomí usnesení návrhu Akce nad 500 tis. Kč 2019  

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

FV/4/11/2019   Schválení účasti Statutárního města Přerov v centralizovaném zadání 
veřejné zakázky na stavební práce „I/55 Přerov - průtah centrem, 1.etapa“ 

doporučil 

schválit usnesení návrhu Schválení účasti Statutárního města Přerov v centralizovaném zadání 
veřejné zakázky na stavební práce „I/55 Přerov - průtah centrem, 1.etapa“ 

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

FV/4/12/2019   Realizace investiční akce „Komunikační centrum pro návštěvníky muzea 
v prostorách přerovského zámku, Horní náměstí 1 v Přerově" 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Realizace investiční akce „Komunikační centrum pro návštěvníky 
muzea v prostorách přerovského zámku, Horní náměstí 1 v Přerově" 

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

FV/4/13/2019   Odpis pohledávky CPS consulting, s.r.o. v likvidaci z důvodu zániku 
dlužníka 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Odpis pohledávky CPS consulting, s.r.o. v likvidaci z důvodu zániku 
dlužníka 

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

FV/4/14/2019   Odpis pohledávky SATES MORAVA spol. s r.o. z důvodu pravomocného 
rozhodnutí soudu 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Odpis pohledávky SATES MORAVA spol. s r.o. z důvodu 
pravomocného rozhodnutí soudu 

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

FV/4/15/2019   Vyhlášení dotačních programů pro rok 2020 

d o p o r u č i l  

vyhlásit dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2020 dle návrhu na usnesení 

Hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0  
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FV/4/16/2019   Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 – sportovní profilace školy 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 – sportovní profilace školy 

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

FV/4/17/2019   Základní škola Přerov, Želatovská 8 – zaměření na lední hokej 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Základní škola Přerov, Želatovská 8 – zaměření na lední hokej 

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

FV/4/18/2019   Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní rok 
2019/2020 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní 
rok 2019/2020 

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

FV/4/19/2019   Žádost o poskytnutí individuální dotace – AUTO KLUB PŘEROV- 
město v AČR 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Žádost o poskytnutí individuální dotace – AUTO KLUB PŘEROV- 
město v AČR 

Hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/2  

FV/4/20/2019   Žádost o poskytnutí individuální dotace – Karate Přerov, z. s. 

d o p o r u č i l  

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

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

FV/4/21/2019   Armáda spásy v České republice, z.s. – Domov Přístav Šumperk – žádost 
o individuální dotaci 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Armáda spásy v České republice, z.s. – Domov Přístav Šumperk – 
žádost o individuální dotaci 

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

FV/4/22/2019   Charita Přerov – Nízkoprahové denní centrum Lorenc – žádost 
o individuální dotaci 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Charita Přerov – Nízkoprahové denní centrum Lorenc – žádost 
o individuální dotaci 

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

FV/4/23/2019   Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na I. etapě opravy 
střechy kostela svatého Vavřince v Přerově 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na I. etapě opravy 
střechy kostela svatého Vavřince v Přerově 

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


