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Zápis č. 8 

z jednání Finančního výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

 

Účel jednání: Finanční výbor 

Datum jednání: 28.01.2020 

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 

 Ivo Lausch 

 Ing. Přemysl Weigel 

 JUDr. Zdeněk Žamboch 

Hosté: Ing. Eva Řezáčová 

 Michal Zácha 

Zapsala: Ing. Lucie Dudíková 

Schválil: Předseda výboru 

Datum příštího jednání: 
21.04.2020 v 16:30 hod.  

v zasedací místnosti Bratrská  

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 a vedoucí odboru ekonomiky Ing. Evu Řezáčovou. 

Sdělil, že v průběhu jednání se dostaví náměstek primátora Michal Zácha. 

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

9 členů, výbor byl usnášeníschopný.  

Výbor hlasoval o programu jednání a ten byl jednomyslně schválen. 

 
     

2. finanční záležitosti     

 

Jedná se o materiály zpracované odborem ekonomiky. První z nich okomentoval předseda 

výboru, zbývající vedoucí odboru ekonomiky. 
 

 Rozpočtové opatření č. 20 – bez připomínek, materiál doporučen ke schválení. 
 

 Rozpočtové opatření – převody – akce a projektové dokumentace. Dotazy směřovaly 

k jednotlivým akcím obsaženým v materiálu (Mosty - Dluhonská, mimoúrovňové křížení 

Předmostí, zimní stadion, demolice Chemiku, cloudové služby, výměna výloh v pasáži). 

U akce týkající se pasportu veřejného osvětlení bylo vedoucí odboru ekonomiky sděleno, 

že bude spolu s dalšími akcemi (územní energetická koncepce a strategický plán města) 

žádáno o dotaci. Materiál doporučen ke schválení. 
 

 Rozpočtové opatření – převody – vedoucí odboru ekonomiky vysvětlila, že se jedná 

o výdaje, které byly obsaženy již v rozpočtu roku 2019, nebyly realizovány a jsou zpravidla 

podloženy uzavřenou smlouvou, objednávkou či probíhá výběrové řízení. Materiál 

obsahuje i akce, neboť bylo požádáno o převody finančních prostředků až v době, kdy byly 

materiály řešící převod ostatních akcí již odevzdány. Bez připomínek, materiál doporučen 

ke schválení. 
 

 Rozpočtové opatření č. 1 a 2 – řeší posílení rozpočtu a souhrnný dotační vztah. Byl 

vznesen dotaz na pořízení komunikačního systému sestra – pacient. Vedoucí odboru 

ekonomiky odpověděla, že Sociální služby města Přerova podobný systém měly, ten je 

však již nefunkční a nelze jej opravit. Další dotazy směřovaly k příjezdové komunikaci do 

areálu PSP a k problematice smluvní pokuty, jež vznikla v souvislosti s darovací smlouvou 

na převod budovy Čechova 387/43. Byl rovněž vznesen dotaz na výši hospodářského 

výsledku za rok 2019. Materiál doporučen je schválení. 

 
     

3. finanční záležitosti – ostatní odbory     

 

Předmětem jednání byly návrhy, k nimž odbor ekonomiky zpracoval stanovisko, popřípadě 

také rozpočtové opatření, a které byly zařazeny v bodech programu Zastupitelstva města 

Přerova mimo finanční záležitosti.  

 Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov – bez připomínek, materiál doporučen ke 

schválení. 
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 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov pozemků p. č. 

606 a p. č. 607 v k. ú. Dluhonice – vedoucí odboru uvedla, že rozpočtové opatření je 

součástí materiálu Rozpočtové opatření č. 1 a 2. Předseda výboru uvedl, že materiál bude 

na plénu Zastupitelstva města Přerova doplněn o podrobnější informace týkající se druhého 

prodávajícího a předmětného pozemku. Materiál byl doporučen ke schválení. 

 

17.05 hod. – příchod Michala Záchy 

 

 Úplatný převod jednotek č. 555/1, č. 555/2, č. 555/3, č. 555/4, č. 555/6, č. 555/7, č. 

555/8, č. 555/9 a č. 555/10 v budově č. p. 555 (nám. T. G. Masaryka 16), příslušné 

k části obce Přerov I – Město, spoluvlastnických podílů na společných částech budovy 

č. p. 555 a spoluvlastnických podílů na pozemcích p. č. 194 a p. č. 193/1 v k. ú. Přerov, 

které náleží k výše uvedeným jednotkám, do vlastnictví statutárního města Přerova 

Dle náměstka primátora se jedná o strategický materiál daného volebního období. Záměr 

koupě byl schválen již v minulém roce. Doplnil informaci, že s Úřadem pro zastupování 

státu ve věcech majetkových dojde ke směně nemovitostí – Palackého 19 a hasičské 

zbrojnice na straně jedné a jednoho patra TGM 16 na straně druhé. Uvedl, že bude oživeno 

centrum města. V případě schválení úplatného převodu bude na dubnovém Zastupitelstvu 

města Přerova řešeno financování celé akce. V následné diskuzi byly vzneseny dotazy 

směřující k parkování v okolí budovy TGM 16, možnosti výstavby nového magistrátu 

nebo získání dotace. Materiál byl doporučen ke schválení. 

 

17.40 hod. – odchod Michala Záchy 

 

 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova do 

vlastnictví Zařízení školního stravování Přerov – bez připomínek, materiál doporučen 

ke schválení. 

 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova do 

vlastnictví Kulturních a informačních služeb města Přerova – bez připomínek, materiál 

doporučen ke schválení. 

 Předfinancování ozdravného pobytu žáků Základní školy Přerov, Trávník 27 

s ekologickým výukovým programem – bez připomínek, materiál doporučen ke 

schválení. 

 Dotační program C. statutárního města Přerova pro rok 2020 – bez připomínek, 

materiál doporučen ke schválení. 

 
     

4. různé     

 

Dotaz, zda má městská policie čtečky platebních karet. Dle zjištění městská policie čtečky 

nevlastní. 

Členové výboru navrhli přizvat na některé z příštích jednání výboru ředitele městské policie 

Přerov. 

Příští jednání výboru se uskuteční v úterý dne 21.04.2020 v 16.30 hod v zasedací místnosti 

Bratrská (dvorní trakt).  
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Jednání výboru bylo ukončeno v 18:00 hod. 

 

V Přerově dne 31.01.2020 

 

 

 

 

 

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

  Ing. Lucie Dudíková                                                      JUDr. Vladimír Lichnovský 

  organizační pracovník                                                    předseda Finančního výboru                      

  Finančního výboru 

                                                                        

 

Příloha: Usnesení č. 8  
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Usnesení č. 8 

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 28.01.2020 
 

 

FV/8/1/2020     Schválení programu jednání 

s c h v á l i l  

program jednání 
 

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

FV/8/2/2020    Rozpočtové opatření č. 20 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 20 

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

FV/8/3/2020    Rozpočtové opatření – převody – akce a projektové dokumentace 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření – převody – akce a projektové dokumentace 

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

FV/8/4/2020   Rozpočtové opatření - převody 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření - převody 

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

FV/8/5/2020    Rozpočtové opatření č. 1 a 2 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 1 a 2 

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

FV/8/6/2020   Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov 

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

FV/8/7/2020   Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov 

pozemků p. č. 606 a p. č. 607 v k. ú. Dluhonice 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov pozemků p. č. 606 a p. č. 607 v k. ú. Dluhonice 

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

FV/8/8/2020   Úplatný převod jednotek č. 555/1, č. 555/2, č. 555/3, č. 555/4, č. 555/6, 

č. 555/7, č. 555/8, č. 555/9 a č. 555/10 v budově č. p. 555 (nám. T. G. Masaryka 16), 

příslušné k části obce Přerov I – Město, spoluvlastnických podílů na společných částech 

budovy č. p. 555 a spoluvlastnických podílů na pozemcích p. č. 194 a p. č. 193/1 v k. ú. 

Přerov, které náleží k výše uvedeným jednotkám, do vlastnictví statutárního města 

Přerova 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Úplatný převod jednotek č. 555/1, č. 555/2, č. 555/3, č. 555/4, 

č. 555/6, č. 555/7, č. 555/8, č. 555/9 a č. 555/10 v budově č. p. 555 (nám. T. G. Masaryka 16), 

příslušné k části obce Přerov I – Město, spoluvlastnických podílů na společných částech 

budovy č. p. 555 a spoluvlastnických podílů na pozemcích p. č. 194 a p. č. 193/1 v k. ú. 

Přerov, které náleží k výše uvedeným jednotkám, do vlastnictví statutárního města Přerova 

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

FV/8/9/2020  Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova 

do vlastnictví Zařízení školního stravování Přerov  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví Zařízení školního stravování Přerov 

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

FV/8/10/2020  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/9, Proti/0, Zdržel se/0  

FV/8/11/2020  Předfinancování ozdravného pobytu žáků Základní školy Přerov, 

Trávník 27 s ekologickým výukovým programem 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Předfinancování ozdravného pobytu žáků Základní školy Přerov, 

Trávník 27 s ekologickým výukovým programem 

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

FV/8/12/2020   Dotační program C. statutárního města Přerova pro rok 2020 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Dotační program C. statutárního města Přerova pro rok 2020 

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


