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Zápis č. 6 

z jednání Finančního výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

 
Účel jednání: Finanční výbor 

Datum jednání: 26.11.2019 

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 

 Igor Kraicz 

 Ing. Přemysl Weigel 

Omluveni: Rudolf Gerža 

 JUDr. Zdeněk Žamboch 

Zapsala: Ing. Lucie Dudíková 

Schválil: Předseda výboru 

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

Program: 

1. Zahájení 

2. Participativní rozpočet 
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1. Zahájení 
 

Jednání Finančního výboru (dále „výbor“) zahájil v 16.30 hod jeho předseda JUDr. Vladimír 
Lichnovský. Poděkoval členům výboru, že se dostavili na jednání a omluvil se za komplikace 
způsobené přesunem termínu jednání.  
Na jednání bylo přítomno 7 členů, výbor byl usnášeníschopný.  
 
2. Participativní rozpočet 

 

Předmětem jednání byl materiál týkající se participativního rozpočtu, který bude předkládán 
na prosincové Zastupitelstvo města Přerova. Předmětnou předlohu obdrželi všichni členové 
výboru s dostatečným časovým předstihem, přičemž jim byl dán prostor k zaslání případných 
připomínek.  

Na samotném jednání předseda výboru ve stručnosti daný materiál okomentoval a dal členům 
výboru možnost se k problematice participativního rozpočtu znovu vyjádřit.  V této 
souvislosti se rozvinula širší diskuze. Poté bylo přistoupeno k hlasování a výbor rozhodl o 
předložení materiálu Zastupitelstvu města Přerova ve schváleném znění (hlasování 6 - 1 - 0) 

 

Ing. Flašar požádal o zaslání rozpočtu na rok 2020 v excelovské tabulce. Požadavku bude 
vyhověno. 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 17:15 hod. 

 

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

 

V Přerově dne 02.12.2019 

 

 

 

 

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

  Ing. Lucie Dudíková                                                       JUDr. Vladimír Lichnovský 

  organizační pracovník                                                     předseda Finančního výboru                      

    Finančního výboru 

                                                                        

 
Příloha: Usnesení č. 6  
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Usnesení č. 6 

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova 
ze dne 26.11.2019 

 

FV/6/1/2019    Participativní rozpočet 

p o d a l  n á v r h  

Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí informaci Finančního výboru o možnosti 
zavedení participativního rozpočtu na území města Přerova 

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


