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Zápis č. 9 

z jednání Finančního výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

 
Účel jednání: Finanční výbor 

Datum jednání: 21.04.2020 

Místo jednání: zasedací místnost Smetanova 7 

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 

 Mgr. Jaroslav Hýzl 

 Mgr. Michal Stoupa 

Zapsala: Ing. Lucie Dudíková 

Schválil: Předseda výboru 

Datum příštího jednání: 
02.06.2020 v 16:30 hod.  

(zasedací místnost bude upřesněna později)  

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, vedoucí odboru ekonomiky Ing. Evu Řezáčovou ,  
radního Mgr. Jaroslava Hýzla a zastupitele Mgr. Michala Stoupu.  
Předseda výboru konstatoval, že jednání bylo svoláno řádně a včas. Na jednání bylo přítomno 
9 členů, výbor byl usnášeníschopný.  
Při jednání výboru byly dodrženy všechny podmínky vyplývající z usnesení vlády č. 388 ze 
dne 6.4.2020 (151/2020 Sb.), o přijetí krizového opatření týkajícího se jednání zastupitelstev 
obcí a krajů, konkrétně bezpečná vzdálenost mezi jednotlivými členy výboru i hosty, použití 
příslušných ochranných prostředků dýchacích cest a rovněž dostatečné množství dezinfekce. 
Výbor hlasoval o programu jednání a ten byl jednomyslně schválen. 
 
 
     

2. finanční záležitosti     

 
Jedná se o materiály zařazené v programu jednání zastupitelstva pod finanční záležitosti. 
Materiály, které zpracoval odbor ekonomiky, okomentovala Ing. Eva Řezáčová, ostatní uvedl 
předseda výboru. 
 

� Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6 – z daného rozpočtového opatření vyvstal podnět: 
Rozpočtová opatření týkající se velkých akcí zapracovat do samostatného rozpočtového 
opatření, a to zejména proto, že aktuálně jsou tato zahrnuta do schvalování provozních 
výdajů rozpočtu města a nelze k nim vést dostatečně podrobnou rozpravu. Vedoucí odboru 
ekonomiky uvedla, že pokud budou daná rozpočtová opatření odboru ekonomiky ze strany 
ostatních odborů doručována včas, lze tomuto podnětu na základě rozhodnutí příslušného 
orgánu vyhovět. Uvedený podnět je předmětem další diskuze. Materiál byl poté doporučen 
ke schválení. 

� Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6 - dodatek – bez připomínek, materiál doporučen ke 
schválení. 

� Záměr přijetí bezúročného úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení – bez připomínek, 
materiál doporučen ke schválení. 

� Informace o fixaci úrokové sazby úvěru přijatého od ČSOB, a. s. – bez připomínek, 
materiál doporučen ke schválení. 

� Obecně závazná vyhláška č…/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška 
č. 10/2019, o místním poplatku ze psů – bez připomínek, materiál doporučen ke 
schválení. 

� Žádost o poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje na 
vybavení jednotky na centrální požární stanici Přerov – bez připomínek, materiál 
doporučen ke schválení. 

� Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Muzeum Komenského v Přerově – bez 
připomínek, materiál doporučen ke schválení. 
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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.  

� Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků 
p. č. 6850/1, p. č. 6850/4, p. č. 6850/8, p. č. 6850/10 a p. č. 6850/12 vše v k. ú. Přerov – 
bez připomínek, materiál doporučen ke schválení. 

� Sportoviště Přerov, s. r. o. – dodatek č. 1 k SOHZ, snížení nájemného za movité 
a nemovité věci, navýšení finanční podpory pro rok 2020 – předlohu do Zastupitelstva 
města Přerova okomentoval radní Mgr. Jaroslav Hýzl. Uvedl, že uzavřením sportovišť 
v souvislosti s celoplošnými opatřeními vydanými příslušnými centrálními orgány 
k zamezení šíření koronaviru Covid – 19, přišla společnost aktuálně o veškerý zdroj 
příjmů. I přes zavedená úsporná opatření společnost žádá o přechodné snížení ročního 
nájemného za věci movité i nemovité a zároveň o navýšení finančních prostředků nad 
rámec schválené smlouvy. Členy výboru zajímalo, jak bylo naloženo se zaměstnanci 
společnosti. Následně byl materiál doporučen ke schválení. 

� Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet (p. B.) – bez připomínek, 
materiál doporučen ke schválení. 

� Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet (p. R.) - bez připomínek, 
materiál doporučen ke schválení. 

� Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet (p. H.) - bez připomínek, 
materiál doporučen ke schválení. 

� Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet (p. I.) - bez připomínek, materiál 
doporučen ke schválení. 

� Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet (p. M.) - bez připomínek, 
materiál doporučen ke schválení. 

� Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet (manželé K.) - bez připomínek, 
materiál doporučen ke schválení. 

� Žádost o sepsání splátkového kalendáře – dle členů výboru jde v tomto případě 
o ústupek ze strany věřitele. A to zejména proto, že o úhradu nedoplatku formou 
splátkového kalendáře je ze strany dlužnice žádáno již poněkolikáté. Ta jej však nikdy 
nedodržela. Materiál nebyl doporučen ke schválení.  

� Kompenzace Dluhonicím – bez připomínek, materiál doporučen ke schválení. 

� 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 ve stavbě pro administrativu č. p. 555 (nám. 
T. G. Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, spoluvlastnických podílů 
na pozemcích p. č. 194 a p. č. 193/1, oba v k. ú. Přerov, které náleží k výše uvedeným 
jednotkám, z vlastnictví fyzických a právnických osob do vlastnictví statutárního 
města Přerova – ze strany člena výboru bylo upozorněno na chybně uvedené datum 
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narození prodávajícího v jedné ze smluv, která je přílohou předmětného materiálu. 
Materiál byl doporučen ke schválení. 

� Schválení záměru zadat veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace na 
akci „Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ – bez připomínek, 
materiál doporučen ke schválení. 

� Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Přerov, 
Trávník 27“ – bez připomínek, materiál doporučen ke schválení. 

� Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Redigitalizace Kina Hvězda“ – bez 
připomínek, materiál doporučen ke schválení. 

� Uzavření smluv o poskytnutí dotace se soukromými mateřskými školami – byla 
rozpoutána diskuze o poskytování dotací v současné ekonomické situaci. Podnět z diskuze: 
poskytování dotací jednotlivým subjektům zapracovat do samostatných materiálů (někteří 
členové výboru se ztotožňují s poskytnutím dotací mateřským školám zabezpečujícím 
vzdělávání hendikepovaných dětí, ne už s poskytnutím dotace pro výuku cizích jazyků). 
Materiál doporučen ke schválení. 

� Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Tělocvičná jednota Sokol Přerov – bez 
připomínek, materiál doporučen ke schválení. 

� Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Tělocvičná jednota Sokol Henčlov – bez 
připomínek, materiál doporučen ke schválení. 

     

4. různé     

 

Pan Flašar seznámil členy výboru s tím, že zástupci hnutí Společně pro Přerov a Pirátů budou 
na zasedání Zastupitelstva města Přerova prezentovat balíček opatření reagující na současnou 
ekonomickou situaci způsobenou pandemií koronaviru Covid - 19. 

Předseda výboru konstatoval, že s ohledem na současnou epidemiologickou situaci, bude 
ředitel Městské policie Přerov pozván na některé z příštích jednání výboru. 

Příští jednání výboru se uskuteční v úterý dne 02.06.2020 v 16.30 hod. Zasedací místnost 
bude upřesněna později (v souvislosti s vývojem opatření spojených s pandemií koronaviru 
Covid – 19). 

Jednání výboru bylo ukončeno v 18:40 hod. 

 

V Přerově dne 27.04.2020 

 

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

  Ing. Lucie Dudíková                                                      JUDr. Vladimír Lichnovský 

  organizační pracovník                                                    předseda Finančního výboru                      

  Finančního výboru 

                                                                        

 
Příloha: Usnesení č. 9 
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Usnesení č. 9 

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova 
ze dne 21.04.2020 

 
 

FV/9/1/2020     Schválení programu jednání 

s c h v á l i l  

program jednání 
 

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

FV/9/2/2020    Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6 

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

FV/9/3/2020    Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6 - dodatek 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6 - dodatek 

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

FV/9/4/2020   Záměr přijetí bezúročného úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Záměr přijetí bezúročného úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení 

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

FV/9/5/2020    Informace o fixaci úrokové sazby úvěru přijatého od ČSOB, a. s. 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Informace o fixaci úrokové sazby úvěru přijatého od ČSOB, a. s. 

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

FV/9/6/2020   Obecně závazná vyhláška č…/2020, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 10/2019, o místním poplatku ze psů  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Obecně závazná vyhláška č…/2020, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 10/2019, o místním poplatku ze psů  

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

FV/9/7/2020   Žádost o poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého 
kraje na vybavení jednotky na centrální požární stanici Přerov 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Žádost o poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru 
Olomouckého kraje na vybavení jednotky na centrální požární stanici Přerov 

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

 



6 / 8 

FV/9/8/2020   Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Muzeum Komenského 
v Přerově 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Muzeum Komenského 
v Přerově 

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

FV/9/9/2020  Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 
pozemků p. č. 6850/1, p. č. 6850/4, p. č. 6850/8, p. č. 6850/10 a p. č. 6850/12 vše 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 – pozemků p. č. 6850/1, p. č. 6850/4, p. č. 6850/8, p. č. 6850/10 a p. č. 6850/12 vše 
v k. ú. Přerov 

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

FV/9/10/2020  Sportoviště Přerov, s. r. o. – dodatek č. 1 k SOHZ, snížení nájemného za 
movité a nemovité věci, navýšení finanční podpory pro rok 2020 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Sportoviště Přerov, s. r. o. – dodatek č. 1 k SOHZ, snížení 
nájemného za movité a nemovité věci, navýšení finanční podpory pro rok 2020 

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

FV/9/11/2020  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 (3.7.1) 

Hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/1  

FV/9/12/2020  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 (3.7.2) 

Hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/1  

FV/9/13/2020  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 (3.7.3) 

Hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/1  

FV/9/14/2020  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 (3.7.4) 

Hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/2  

FV/9/15/2020  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 (3.7.5) 

Hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/1  
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FV/9/16/2020  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 (3.7.6) 

Hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/1  

FV/9/17/2020  Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

n e d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Hlasování: Pro/0, Proti/5, Zdržel se/4  

FV/9/18/2020   Kompenzace Dluhonicím 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Kompenzace Dluhonicím 

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

FV/9/19/2020  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 ve stavbě pro administrativu č. p. 555 (nám. 
T. G. Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, spoluvlastnických podílů na 
pozemcích p. č. 194 a p. č. 193/1, oba v k. ú. Přerov, které náleží k výše uvedeným 
jednotkám, z vlastnictví fyzických a právnických osob 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 ve stavbě pro administrativu č. p. 555 (nám. 
T. G. Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, spoluvlastnických podílů na 
pozemcích p. č. 194 a p. č. 193/1, oba v k. ú. Přerov, které náleží k výše uvedeným 
jednotkám, z vlastnictví fyzických a právnických osob do vlastnictví statutárního města 
Přerova 

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

FV/9/20/2020  Schválení záměru zadat veřejnou zakázku na zpracování projektové 
dokumentace na akci „Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Schválení záměru zadat veřejnou zakázku na zpracování projektové 
dokumentace na akci „Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ 

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

FV/9/21/2020  Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce 
elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník 27“ 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce 
elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník 27“ 

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

FV/9/22/2020  Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Redigitalizace Kina Hvězda“ 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Redigitalizace Kina 
Hvězda“ 

Hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/1  
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FV/9/23/2020  Uzavření smluv o poskytnutí dotace se soukromými mateřskými školami 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Uzavření smluv o poskytnutí dotace se soukromými mateřskými 
školami 

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

FV/9/24/2020  Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Tělocvičná jednota Sokol 
Přerov 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Tělocvičná jednota Sokol 
Přerov 

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

FV/9/25/2020  Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Tělocvičná jednota Sokol 
Henčlov 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Tělocvičná jednota Sokol 
Henčlov 

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

 

 

 


