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Zápis č. 7 

z jednání Finančního výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

 
Účel jednání: Finanční výbor 

Datum jednání: 03.12.2019 

Místo jednání: zasedací místnost ROZ, Bratrská 34 

Přítomní členové výboru: Jméno, příjmení 

 JUDr. Vladimír Lichnovský 

 Ing. Filip Černý 

 Ing. Jan Flašar 

 Rudolf Gerža 

 Ing. Jaroslav Kazda 

 Igor Kraicz 

 Ing. Přemysl Weigel 

 JUDr. Zdeněk Žamboch 

Omluveni: Ivo Lausch 

Hosté: Ing. Hana Mazochová 

 Ing. Eva Řezáčová 

Zapsala: Ing. Lucie Dudíková 

Schválil: Předseda výboru 

Datum příštího jednání: 28.01.2020, v 16:30 hod.  

Program: 

1. Zahájení 

2. Finanční záležitosti – ostatní odbory 

3. Finanční záležitosti  

4. Různé 
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1. Zahájení 
 

Jednání Finančního výboru (dále „výbor“) zahájil v 16.05 hod. jeho předseda JUDr. Vladimír 
Lichnovský, který přivítal přítomné členy 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.  
Z organizačních důvodu došlo k úpravě programu jednání, a to ke změně pořadí 
projednávaných bodu programu jednání. Členové výboru se změnou souhlasili.   
 
2. Finanční záležitosti – ostatní odbory 

 
Prvním 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. Materiály, týkající se bezúplatného převodu movitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Kulturních a informačních služeb města 
Přerova a poskytnutí finančního příspěvku na opravu čestného hrobu, byly bez připomínek 
doporučeny ke schválení.  
 
16:17 – příchod Ing. Hany Mazochové 
 
U návrhu týkajícího se poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv v rámci Dotační 
programy A, bylo ze strany člena výboru poukázáno na nižší zájem o dotace v oblasti kultury. 
Předseda výboru doplnil, že dle materiálu budou nerozdělené finanční prostředky převedeny 
do Dotačního programu B, následně byl návrh doporučen ke schválení. 
Materiál Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 – sportovní profilace, byl doporučen ke 
schválení. 
U materiálu týkajícího se předfinancování realizace projektu Národního programu Životního 
prostředí u ZŠ Trávník vyvstala otázka, zda budou moci nový projekt využívat i jiné školy. 
Zde vždy záleží na nastavení, popřípadě udržitelnosti samotného projektu. Materiál byl 
doporučen ke schválení. 
Následovaly žádosti týkající se individuálních dotací. V případě poskytnutí individuální 
dotace TJ Spartak Přerov, spolek, paní náměstkyně doplnila, že původně se mělo jednat 
o návratnou finanční výpomoc, z důvodu nutnosti svolání valné hromady spolku, což se 
v požadovaném čase ukázalo jako nerealizovatelné, bylo řešeno individuální dotací. Materiál 
byl doporučen ke schválení. Materiál týkající se individuální dotace pro zdravotnickou 
záchrannou službu byl doporučen ke schválení. Rozsáhlá diskuze se rozvinula u návrhu na 
poskytnutí individuální dotace Karate Přerov, z. s., dle členů výboru je touto společností 
žádáno o individuální dotaci na stejnou akci opětovně. Paní náměstkyně doplnila, že Rada 
města Přerova svým usnesením ze dne 28.11.2019 po projednání nepřijala návrh usnesení 
podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace, přesto bude materiál 
předkládán na prosincové zastupitelstvo. Uvedla, že podnět pro podání žádosti vyvstal ze 
strany Zastupitelstva města Přerova. Materiál byl poté doporučen ke schválení. 
U návrhu Ekologizace základních škol zřízených statutárním městem Přerov na úroveň 
modrozelené infrastruktury a moderního energetického hospodářství předseda výboru  
konstatoval, že postrádá v důvodové zprávě uvedení finanční náročnosti samotného projektu. 
Materiál byl ze strany členů výboru doporučen ke schválení.  
Materiály týkající se individuální dotace na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov – 
Hvězdárna, Materiál Akce nad 500 tis. Kč zrealizované v 2019 a akce přecházející do roku 
2020 a Akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2020, byly jednomyslně doporučeny ke 
schválení. 
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3. Finanční záležitosti 

 
Finanční záležitosti byly zahájeny návrhem Rozpočtového opatření č. 16, 17 a 18 
a Rozpočtového opatření č. 16, 17 a 18 – dodatek. Oba návrhy ve stručnosti okomentoval 
předseda výboru. V následující diskuzi byl vznesen dotaz, zda by individuální dotace neměly 
být obsahem samostatného návrhu. Dle sdělení vedoucí odboru ekonomiky se jedná 
o rozpočtová opatření, která byla součástí předloh do Rady města Přerova, a která byla 
schválena, ovšem samotná rozpočtová opatření schvaluje Zastupitelstvo města Přerova, proto 
jsou součástí výše uvedených rozpočtových opatření. Oba návrhy byly doporučeny ke 
schválení.  
 
Dalším projednávaným materiálem byla Obecně závazná vyhláška č.../2019, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku zůstává na stejné úrovni jako v letošním 
roce, tj. na úrovni 700 Kč, přestože doplatek města bude dosahovat částky cca 8,7 mil. Kč. 
Náměstkyně primátora okomentovala hlavní změny ve vyhlášce, a to zavedení pojmu správce 
poplatku. Tento model je nově zaveden i u ostatních předkládaných vyhlášek. K tématu sdělil 
člen výboru, že v budoucnu lze očekávat razantní zvýšení nákladů a tedy i poplatku, a to 
v souvislosti s legislativou a pravidly pro nakládání s odpady. Následoval návrh Obecně 
závazné vyhlášky č…/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
U poplatku dochází k vynětí charitativních akcí z poplatku pod podmínkou, že celý výtěžek 
z akcí pořádaných na veřejném prostranství je skutečně odveden na charitativní a veřejně 
prospěšné účely. Dochází také ke změně v případě poplatku z prodlení. Dále jsou navrženy 
změny výše sazeb poplatku v případě některých záborů veřejného prostranství. Nově je 
zaveden poplatek z pobytu, který nahradí stávající poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 
a poplatek z ubytovací kapacity. Cílem bylo nastavit rovná pravidla pro trh s krátkodobým 
ubytováním. Paní náměstkyně také uvedla, že z poplatku jsou vyloučeny ubytovny, protože se 
nejedná o krátkodobé ubytování. Obecně závazná vyhláška č.../2019, o místním poplatku ze 
psů skýtá největší změny v oblasti poplatkové povinnosti u cizinců a sazby poplatku pro 
osoby starší 65 let. Byl vznesen dotaz ohledně čipování psů. Všechny výše uvedené vyhlášky 
výbor jednomyslně doporučil ke schválení.  
Následovala žádost o poskytnutí individuální dotace pro Sport Management, s. r. o., která 
byla doporučena ke schválení. 
U materiálu týkajícího se poskytnutí individuální dotace pro Muzeum Komenského v Přerově 
se rozvinula rozsáhlejší diskuze. Následně výbor po projednání nepřijal usnesení                            
(hlasování 0 – 0 – 8), a to zejména z důvodu nedostatečně řešené otázky dosahu osvěty, 
kterou by měl daný dokument přinést, výběru jeho zpracovatele, možnosti využití spolupráce 
s Přerovskou internetovou televizí a očekávaného zisku z tohoto projektu. 
 
Dalším bodem jednání byl Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2020 (dále         
„návrh“). Základní informace k návrhu sdělila náměstkyně primátora, která stručně uvedla 
postup při jeho zpracování a základní údaje jak na straně příjmů, tak i výdajů. Sdělila, že 
zvýšení daňových příjmů umožnilo zařadit do rozpočtu roku 2020 akce nad 500 tis. Kč 
v celkové výši 134,6 mil. Kč. K návrhu bylo vzneseno několik dotazů, např. k rozpočtované 
výši příjmů z úroků, nákupu tenisové haly, růstu platů u městské policie, výši rozpočtovaných 
příjmů sankčních plateb u městské policie. Návrh byl poté jednomyslně doporučen ke 
schválení.  
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4. Různé 

Příští jednání výboru se uskuteční v úterý dne 28.01.2020 v 16.30 hod.  

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 17:55 hod. 

 

V Přerově dne 09.12.2019 

 

 

 

 

 

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

  Ing. Lucie Dudíková                                                      JUDr. Vladimír Lichnovský 

  organizační pracovník                                                    předseda Finančního výboru                      

  Finančního výboru 

                                                                        

 
Příloha: Usnesení č. 7  
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Usnesení č. 7 

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova 
ze dne 03.12.2019 

 
 

FV/7/1/2019    Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova 
do vlastnictví Kulturních a informačních služeb města Přerova 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví Kulturních a informačních služeb města Přerova 

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

FV/7/2/2019    Poskytnutí finančního příspěvku na opravu čestného hrobu paní Jiřiny 
Haukové 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Poskytnutí finančního příspěvku na opravu čestného hrobu paní 
Jiřiny Haukové 

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

FV/7/3/2019   Dotační programy A. statutárního města Přerova pro rok 2020 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Dotační programy A. statutárního města Přerova pro rok 2020 

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

FV/7/4/2019    Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 – sportovní profilace školy 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 – sportovní profilace školy 

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

FV/7/5/2019    Základní škola Přerov, Trávník 27 – předfinancování realizace projektu 
Národního programu Životní prostředí 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Základní škola Přerov, Trávník 27 – předfinancování realizace 
projektu Národního programu Životní prostředí 

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

FV/7/6/2019    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/8, Proti/0, Zdržel se/0  
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FV/7/7/2019   Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje – žádost 
o individuální dotaci 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje – žádost 
o individuální dotaci 

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

FV/7/8/2019   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/6, Proti/0, Zdržel se/2  

FV/7/9/2019   Ekologizace základních škol zřízených statutárním městem Přerov na 
úroveň modrozelené infrastruktury a moderního energetického hospodářství 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Ekologizace základních škol zřízených statutárním městem Přerov 
na úroveň modrozelené infrastruktury a moderního energetického hospodářství 

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

FV/7/10/2019   Individuální dotace na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-
Hvězdárna 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Individuální dotace na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě 
Přerov-Hvězdárna 

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

FV/7/11/2019   Akce nad 500 tis. Kč zrealizované v 2019 a akce přecházející do roku 
2020, Akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2020 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Akce nad 500 tis. Kč zrealizované v 2019 a akce přecházející do 
roku 2020, Akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2020 

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

FV/7/12/2019   Rozpočtové opatření 16, 17 a 18 a Rozpočtové opatření 16, 17 a 18 - 
dodatek 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření 16, 17 a 18 a Rozpočtové opatření 16, 17 a 18 - 
dodatek 

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

FV/7/13/2019   Obecně závazná vyhláška č…/2019, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 

d o p o r u č i l  

schválit vydání Obecně závazné vyhlášky č…/2019, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle 
návrhu na usnesení 

Hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0  
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FV/7/14/2019   Obecně závazná vyhláška č…/2019, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 

d o p o r u č i l  

schválit vydání Obecně závazné vyhlášky č…/2019, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství dle návrhu na usnesení 

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

FV/7/15/2019   Obecně závazná vyhláška č…/2019, o místním poplatku z pobytu 

d o p o r u č i l  

schválit vydání Obecně závazné vyhlášky č…/2019, o místním poplatku z pobytu dle návrhu 
na usnesení 

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

FV/7/16/2019   Obecně závazná vyhláška č…/2019, o místním poplatku ze psů 

d o p o r u č i l  

schválit vydání Obecně závazné vyhlášky č…/2019, o místním poplatku ze psů dle návrhu na 
usnesení 

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

FV/7/17/2019   Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Sport Management s. r. o.  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Sport Management 
s. r. o.  

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

FV/7/18/2019   Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2020 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2020 

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

 


