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Zápis č. 5 

z jednání Finančního výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

 
Účel jednání: Finanční výbor 

Datum jednání: 08.10.2019 

Místo jednání: zasedací místnost ROZ, Bratrská 34 

Přítomní členové výboru: Jméno, příjmení 

 JUDr. Vladimír Lichnovský 

 Ing. Filip Černý 

 Ing. Jan Flašar 

 Rudolf Gerža 

 Ivo Lausch 

 Ing. Jaroslav Kazda 

 Igor Kraicz 

 Ing. Přemysl Weigel 

 JUDr. Zdeněk Žamboch 

Hosté: Ing. Hana Mazochová 

 Ing. Eva Řezáčová 

Zapsala: Ing. Hana Růžičková 

Schválil: Předseda výboru 

Datum příštího jednání: 03.12.2019, v 16:00 hod.  

Program: 

1. Zahájení 

2. Finanční záležitosti 

3. Finanční záležitosti – ostatní odbory 

4. 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, 
a vedoucí odboru ekonomiky Ing. Evu Řezáčovou. Předseda výboru konstatoval, že jednání 
bylo svoláno řádně a včas. Na jednání bylo přítomno 9 členů, výbor byl usnášeníschopný.  
 
2. Finanční záležitosti 

 
Finanční záležitosti byly zahájeny návrhem Rozpočtové opatření č. 14 a 15, který ve 
stručnosti okomentovala náměstkyně primátora. K návrhu byl vznesen dotaz ohledně sloučení 
akcí, týkající se zateplení a statického sepnutí domu Jižní čtvrť I/21-24 a následně byl 
materiál doporučen ke schválení. Náměstkyně primátora také sdělila základní informace 
k návrhu týkajícího se Smlouvy o úvěru - fixace úrokové sazby. V následné diskuzi byl 
vyjádřen názor, že samotná fixace pro město znamená tu skutečnost, že bude mít předem dané 
mandatorní výdaje. Návrh byl doporučen ke schválení. 
Materiály týkající se Obecně závazné vyhlášky č…/2019 o evidenci označených psů a jejich 
chovatelů a poskytnutí individuální dotace pro PiTV – StarMedia s. r. o. (Přerovská 
internetová televize) byly doporučeny ke schválení. 

17:00 hod. odchod JUDr. Zdeňka Žambocha 

Materiál Žádost o poskytnutí dotace pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor 
dobrovolných hasičů Veselíčko – dovybavení zásahového vozu o 10 ks hadic “D“ byl 
doporučen ke schválení. 

 
3. 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 
mimo finanční záležitosti. K návrhu Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerov – pozemků p.č. 983, p.č. 985, p.č. 986, p.č. 987, p.č. 990/3, p.č. 
991, p.č. 992 a budovy k bydlení č.p. 1259, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 987 vše v k.ú. Přerov a úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního 
města Přerov - pozemku p.č. 6034/52 v k.ú. Přerov bylo ze strany jednoho z členů výboru 
konstatováno, že náklady na demolici objektu byly vysoutěženy za velmi příznivou cenu. Poté 
byl návrh doporučen ke schválení. 
Následovaly dva návrhy, a to Žádost o sepsání splátkového kalendáře a Odpis pohledávky 
a převod na podrozvahový účet. Oba byly doporučeny ke schválení. 
Návrh Dohoda akcionářů o společné strategii okomentovala náměstkyně primátora, kdy 
uvedla, že vysoutěžená cena je nižší, než byl původní odhad. U materiálu týkajícího se 
schválení dodatku č. 1 smlouvy o centralizovaném zadání veřejné zakázky na stavební práce 
„Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí“, uvedla, že došlo ke změně 
platebních podmínek, a proto je třeba schválit dodatek ke smlouvě. Oba návrhy byly 
doporučeny ke schválení. 
Materiály týkající se dotačních programů uvedl předseda výboru. Po krátké diskuzi  
náměstkyně primátora doplnila informaci, že dle jejího názoru program „Dešťovka“ je 
dostatečně podpořen ze státního rozpočtu. Následně bylo doporučeno vyhlásit Dotační 
programy na podporu vrcholového a výkonnostního sportu a dotační programy statutárního 
města Přerova pro rok 2020 dle návrhu na usnesení. 
Posledním projednávaným návrhem byl materiál týkající se nabytí akcií společnosti Servisní 
společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. Paní náměstkyně primátora uvedla, že materiál 
pojednává pouze o vstupu do společnosti, ne o dalším nakládání s odpady. Zástupci města 
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budou dále ve společnosti hájit zájmy města. V případě schválení Zastupitelstvem města 
Přerova bude město vlastnit akcie, které může kdykoli prodat. Proběhla krátká diskuze, v níž 
se hovořilo o tom, že v případě schválení nákupu akcií, bude mít město tuto variantu v záloze, 
pokud se v budoucnu nerozhodne jít vlastní cestou. 

 

 

4. Různé 

 

Dotaz na náměstkyni primátora ohledně zhodnocování finančních prostředků města a výše 
možných nákladů na vybudování koupacího biotopu Velká laguna. 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 18:03 hod. 

 

Příští jednání výboru se uskuteční v úterý dne 03.12.2019 od 16:00 hod.  

 

V Přerově dne 14.10.2019 

 

 

 

 

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

  Ing. Hana Růžičková                                                    JUDr. Vladimír Lichnovský 

  zástupce organizačního pracovníka                               předseda Finančního výboru                      

  Finančního výboru 

                                                                        

 
Příloha: Usnesení č. 5  
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Usnesení č. 5 
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 08.10.2019 

 

FV/5/1/2019    Rozpočtové opatření č. 14 a 15 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 14 a 15 

Hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0  

FV/5/2/2019    Smlouva o úvěru – fixace úrokové sazby 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Smlouva o úvěru – fixace úrokové sazby 

Hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0  

FV/5/3/2019   Obecně závazná vyhláška č…/2019 o evidenci označených psů a jejich 
chovatelů 

d o p o r u č i l  

schválit vydání Obecně závazná vyhláška č…/2019 o evidenci označených psů a jejich 
chovatelů dle návrhu na usnesení 

Hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0  

FV/5/4/2019    Žádost o poskytnutí individuální dotace pro PiTV – StarMedia s. r. o. 
(Přerovská internetová televize) 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Žádost o poskytnutí individuální dotace pro PiTV – StarMedia                 
s.  r. o. (Přerovská internetová televize) 

Hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0  

FV/5/5/2019    Dotace pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných 
hasičů Veselíčko – dovybavení zásahového vozu o 10 ks hadic “D“ 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Dotace pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor 
dobrovolných hasičů Veselíčko – dovybavení zásahového vozu o 10 ks hadic “D“ 

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

FV/5/6/2019    Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – 
pozemků p.č. 983, p.č. 985, p.č. 986, p.č. 987, p.č. 990/3, p.č. 991, p.č. 992 a budovy 
k bydlení č.p. 1259, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 987 vše v k.ú. 
Přerov  a úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerov - 
pozemku p.č. 6034/52 v k.ú. Přerov 

d o p o r u č i l  

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemků p.č. 983, 
p.č. 985, p.č. 986, p.č. 987, p.č. 990/3, p.č. 991, p.č. 992 a budovy k bydlení č.p. 1259, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 987 vše v k.ú. Přerov  a úplatný 
převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 6034/52 v k.ú. 
Přerov 

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

FV/5/7/2019   Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

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/5/8/2019   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/5/9/2019   Dohoda akcionářů o společné strategii 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Dohoda akcionářů o společné strategii 

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

FV/5/10/2019   Schválení dodatku č. 1 smlouvy o centralizovaném zadání veřejné 
zakázky na stavební práce „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-
Předmostí“ 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Schválení dodatku č. 1 smlouvy o centralizovaném zadání veřejné 
zakázky na stavební práce „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí“ 

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

FV/5/11/2019   Vyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového a výkonnostního 
sportu 

d o p o r u č i l  

vyhlásit Dotační program na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 
2020 dle návrhu na usnesení 

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

FV/5/12/2019   Dotační programy statutárního města Přerova 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  

FV/5/13/2019   Nabytí akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, 
a.s. 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení Nabytí akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, 
a.s. 

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


