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Zápis č. 10 

z jednání Finančního výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

 

Účel jednání: Finanční výbor 

Datum jednání: 02.06.2020 

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 

Omluveni: JUDr. Zdeněk Žamboch 

Hosté: Ing. Hana Mazochová 

 Ing. Eva Řezáčová 

Zapsala: Ing. Lucie Dudíková 

Schválil: Předseda výboru 

Datum příštího jednání: 
18.08.2020 v 16:30 hod.  

(zasedací místnost Bratrská)  

Program: 

1. Zahájení 

2. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2019 

3. Finanční záležitosti  

4. Finanční záležitosti – ostatní odbory 

5. Různé 
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1. zahájení     

 

Jednání Finančního výboru (dále „výbor“) zahájil v 16.00 hod. jeho předseda JUDr. Vladimír 

Lichnovský, který přivítal přítomné členy, paní náměstkyni Ing. Hanu Mazochovou a vedoucí 

odboru ekonomiky Ing. Evu Řezáčovou.  

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

7 členů, výbor byl usnášeníschopný.  

Výbor hlasoval o programu jednání a ten byl jednomyslně schválen. 

 

 
     

2. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2019     

 

16.15 hod. - příchod Ing. Filipa Černého, počet členů výboru 8 

 

Předseda výboru uvedl materiál týkající se Závěrečného účtu a výroční zprávy statutárního 

města Přerova za rok 2019. Poté předal slovo paní náměstkyni, která přednesla stručnou 

zprávu o hospodaření statutárního města Přerova za rok 2019. Taktéž podrobněji 

okomentovala výhrady auditora uvedené ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření 

a sdělila, jak se s nimi město vypořádalo. V následné diskuzi výbor ocenil nízký ukazatel 

dluhové služby, ale také poukázal na nečerpání výdajů na opravy a udržování a taktéž na 

nízké čerpání u projektových dokumentací v oblasti rozvoje a koncepce. Návrh byl doporučen 

ke schválení. 

 
 
     

3. finanční záležitosti     

 

Jedná se o materiály zařazené v programu jednání zastupitelstva pod finanční záležitosti. 

Materiály, které zpracoval odbor ekonomiky, okomentovala paní náměstkyně. 
 

 Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9 – v souvislosti s uvedeným materiálem byl členům 

výboru sdělen předpokládaný propad daňových příjmů ve výši 100 – 130 mil. Kč, jejichž 

úprava je součástí předkládaného rozpočtového opatření. Následovaly dotazy k některým 

rozpočtovým opatřením a k akcím nad 500 tis. Kč. Všechny byly zodpovězeny. Materiál 

byl poté doporučen ke schválení. 

 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 31.12.2019 – 

bez připomínek. Materiál doporučen ke schválení. 

 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města – diskuze týkající se 

ztráty společnosti Přerovská rozvojová s. r. o. Materiál doporučen ke schválení. 

 Přijetí bezúročného úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení  - dne 1. června se Státní 

fond rozvoje bydlení na základě zákona č. 113/2020 Sb. změnil na Státní fond podpory 

investic. V návrhu materiálu předkládaném na pondělní Zastupitelstvo města Přerova bude 

tato skutečnost již zohledněna. U uvedeného materiálu paní náměstkyně podotkla, že 

přijetí bezúročného úvěru je jedním z bodů úsporných opatření, které schválila Rada města 

Přerova na své 35. schůzi dne 08.04.2020. Bez připomínek, materiál doporučen ke 

schválení. 
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4. 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. 214/3 a p. č. 214/4 oba v k. ú. Penčičky – bez připomínek, materiál doporučen ke 

schválení. 

 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků 

p. č. 5176/50 a p. č. 5207/79 oba v k. ú. Přerov – bez připomínek, materiál doporučen ke 

schválení. 

 Darování finančních prostředků na realizaci investiční akce „SMN a. s. – o. z. 

Nemocnice Přerov – Rozšíření parkovací kapacity – 1. etapa“ – dotaz člena výboru na 

organizační strukturu společnosti Středomoravská nemocniční a. s., který byl následně 

zodpovězen předsedou výboru. Materiál doporučen ke schválení. 

 Pilotní projekt „Zdrojuj kriticky – Emancipace žáků základních škol ve vztahu 

k médiím“ – řešena otázka schvalování a poskytování finančních prostředků v souvislosti 

s nutností realizace úsporných opatření v důsledku propadu daňových příjmů statutárního 

města Přerova. Materiál doporučen ke schválení. 

 Poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál dle § 163 

odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona 

o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů - bez připomínek. Materiál 

doporučen ke schválení. 

Dotaz Ing. Flašara – Výše nákladů Útulku pro zatoulaná zvířata (personální náklady, 

náklady na provoz, nákup krmiva) a objem finančních prostředků poskytnutých tomuto 

subjektu ze strany města a sponzorů. Dne 04.06.2020 byl uvedený dotaz zaslán emailem 

jednateli společnosti Technické služby města Přerova, Ing. Střelcovi. Po jeho zodpovězení 

bude příslušná odpověď elektronicky přeposlána Ing. Flašarovi.  

 Poskytnutí peněžního daru Gymnáziu Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 – 

členové výboru poukázali na to, že Rada města Přerova na jedné straně schválila na 

dubnové schůzi záměr realizace opatření k dosažení úspor v rozpočtu za účelem eliminace 

propadu příjmů ze sdílených daní, jejichž součástí je nenavyšování zdrojů na poskytování 

dotací a darů, a zároveň podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí 

peněžitého daru shora uvedenému subjektu. Materiál byl projednán, hlasování (4 - 0 - 4) 

 

     

5. různé     

 

Příští jednání výboru se uskuteční v úterý dne 18.08.2020 v 16.30 hod v zasedací místnosti 

Bratrská. 

Jednání výboru bylo ukončeno v 17:45 hod. 

 

V Přerově dne 04.06.2020 
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  …………………………..                                            ……………………………….. 

  Ing. Lucie Dudíková                                                      JUDr. Vladimír Lichnovský 

  organizační pracovník                                                    předseda Finančního výboru                      

  Finančního výboru 

                                                                        

 

Příloha: Usnesení č. 10 
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Usnesení č. 10 
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 02.06.2020 

 

FV/10/1/2020     Schválení programu jednání 

s c h v á l i l  

program jednání 
 

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

FV/10/2/2020    Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2019 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 

2019 

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

FV/10/3/2020    Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9 

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

FV/10/4/2020   Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 

31.12.2019 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke 

dni 31.12.2019 

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

FV/10/5/2020   Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města 

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

FV/10/6/2020    Přijetí bezúročného úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení / od 

01.06.2020 Státní fond rozvoje investic  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Přijetí bezúročného úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení / od 

01.06.2020 Státní fond rozvoje investic  

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

FV/10/7/2020   Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova 

– pozemků p. č. 214/3 a p. č. 214/4 oba v k. ú. Penčičky  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – pozemků p. č. 214/3 a p. č. 214/4 oba v k. ú. Penčičky  

Hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0  
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FV/10/8/2020   Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova 

– pozemků p. č. 5176/50 a p. č. 5207/79 oba 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. 5176/50 a p. č. 5207/79 oba v k. ú. Přerov 

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

FV/10/9/2020   Darování finančních prostředků na realizaci investiční akce „SMN a. s. – 

o. z. Nemocnice Přerov – Rozšíření parkovací kapacity – 1. etapa“ 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Darování finančních prostředků na realizaci investiční akce „SMN a. 

s. – o. z. Nemocnice Přerov – Rozšíření parkovací kapacity – 1. etapa“ 

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

FV/10/10/2020  Pilotní projekt „Zdrojuj kriticky – Emancipace žáků základních škol ve 

vztahu k médiím“ 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Pilotní projekt „Zdrojuj kriticky – Emancipace žáků základních škol 

ve vztahu k médiím“ 

Hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/3  

FV/10/11/2020  Poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál 

dle § 163 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona 

o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní 

kapitál dle § 163 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákona o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů 

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

 


