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Zápis č. 12 

z jednání Finančního výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

 
Účel jednání: Finanční výbor 

Datum jednání: 13.10.2020 

Místo jednání: zasedací místnost Smetanova 7 (dvorní trakt) 

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 

Zapsala: Ing. Lucie Dudíková 

Schválil: Předseda výboru 

Datum příštího jednání: 
01.12.2020 v 16:30 hod.  

(zasedací místnost Smetanova 7 – dvorní trakt)  

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 16.35 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 
9 členů, výbor byl usnášeníschopný.  
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. 
Materiál, který zpracoval odbor ekonomiky, okomentovala jeho vedoucí Ing. Eva Řezáčová, 
následující materiály uvedl předseda výboru. 
 
� Rozpočtové opatření č. 17, 18 a 19  

� Opětovně vznesen požadavek členů výboru – Zapracovat rozpočtová opatření týkající se 
velkých akcí do samostatného materiálu tak, aby o nich mohlo být diskutováno 
a hlasováno samostatně. Předseda výboru sdělil, že tento požadavek projedná 
s náměstkyní primátora Ing. Hanou Mazochovou. 

� Návrh vyjmout z výše uvedeného materiálu rozpočtové opatření týkající se akce nad 
500 tis. Kč „Blažkův dům – inovační centrum“ a hlasovat o něm samostatně. Členům 
výboru stále chybí bližší informace týkající se financování akce.  

� S uvedenou akcí souvisela i poznámka, že v současné době probíhá rekonstrukce 
budovy č. p. 2804/2 na náměstí Přerovského povstání (sídlo budoucí vyšší odborné 
školy). Dotazy: Jaké je její prostorové využití, konkrétně druhého a třetího patra? Zda 
není možné tento prostor využít pro inovační centrum? 

� Dotaz na vývoj příjmů statutárního města Přerov v roce 2020. Vedoucí odboru 
ekonomiky sdělila aktuální informace, a to jak k vývoji daňových i nedaňových příjmů, 
tak i k nenaplnění příjmů kapitálových. 

� Rozsáhlá diskuze ohledně rozpočtového opatření týkajícího se akce nad 500 tis. Kč 
„Pořízení notebooků“. Dle členů výboru je cena za 100 kusů notebooků, jež mají být 
pořízeny pro zaměstnance magistrátu pro práci v režimu home office, za jednotkovou 
cenu 35 tisíc Kč, nesmyslně vysoká. Zazněla rovněž otázka, co bude s těmito 
notebooky, až nebude potřeba pracovat „z domu“. 

� Následně byla z materiálu Rozpočtové opatření č. 17, 18 a 19 vyjmuta dvě rozpočtová 
opatření. Rozpočtové opatření ve výši 10 mil. Kč týkající se akce nad 500 tis. Kč 
„Blažkův dům – inovační centrum a rozpočtové opatření ve výši 3,5 mil. Kč týkající se 
akce nad 500 tis. Kč „Pořízení notebooků“. O každém bylo hlasováno zvlášť. 

� Rozpočtové opatření – akce nad 500 tis. Kč „Blažkův dům – inovační centrum“ bylo 
projednáno. Hlasování (pro 1, proti 2, zdržel se 6). 

� Rozpočtové opatření – akce nad 500 tis. Kč „Pořízení notebooků“ - P. Flašar podal 
protinávrh – Posílení rozpočtu uvedené akce o 2,5 mil. Kč, kdy finanční prostředky 
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budou použity na pořízení 100 ks notebooků, za jednotkovou cenu 25 tisíc Kč. Bylo 
hlasováno a materiál byl doporučen ke schválení. 

Rozpočtové opatření č. 17, 18 a 19 (vyjma dvou rozpočtových opatření uvedených 
výše) – bez připomínek, materiál doporučen ke schválení. 

� Žádost o poskytnutí dotace na vydání publikace Kněžská nemocenská pokladna 
v Československu, 1924 – 1948, fakta, analýzy, osudy. – Diskuze: V předloženém 
materiálu chybí údaj, v jakém nákladu bude kniha vydána. Dle členů výboru se jedná 
o velmi úzkoprofilový titul. Materiál byl projednán (pro 0, proti 3, zdržel se 6).  

 

     

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.  

� Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova do 
vlastnictví Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje – bez připomínek, 
materiál doporučen ke schválení. 

� Částečné prominutí pohledávky za odtah a uskladnění odtaženého vozidla – bez 
připomínek, materiál doporučen ke schválení. 

� Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví statutárního 
města Přerova – dodatek č. 19 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní 
a informační služby města Přerova – bez připomínek, materiál doporučen ke schválení. 

� Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Propojení komunikace ulice Kopaniny – 
Lipnická přes výstaviště – předseda výboru seznámil členy s tím, že materiál nebyl 
projednán na Radě města Přerova. Jednání k dané akci proběhlo až po jejím konání. 
Z časových důvodů je třeba projednat materiál již na říjnovém Zastupitelstvu města 
Přerova – bez připomínek, materiál doporučen ke schválení. 

� Dotační program statutárního města Přerova na podporu vrcholového 
a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2021 – v diskuzi zaznělo, že by sport měl být 
sponzorován i ze strany Národní sportovní agentury. Předseda výboru konstatoval, že 
statutární město Přerov podporuje všechna odvětví sportu, a to jak v kategorii dětí 
a mládeže, tak i dospělých - materiál doporučen ke schválení. 

� Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Sportovní klub Přerov 1908 z. s. – členové 
výboru se ztotožnili s variantou poskytnutí dotace ve výši 3 mil. Kč. – materiál byl doručen 
ke schválení. 

� Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – TK PRECHEZA Přerov z. s. předseda 
výboru uvedl, že Rada města Přerova se neusnesla na podání návrhu Zastupitelstvu města 
Přerova. Materiál je předkládán variantně. Z diskuze: významná část rozpočtu akce bude 
kryta z dotace z MŠMT, o jejímž přidělení žadateli bylo již rozhodnuto; v případě 
schválení dotace budou muset být převedeny zdroje z rezervy města na nerozpočtované 
výdaje a na propad daňových příjmů; klub dělá dobré jméno přerovskému tenisu. Zazněl 
dotaz, zda a v jaké výši přispívá společnost Precheza a. s. na provoz zapsaného spolku 
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a dále, zda se bude tato společnost podílet i na financování daného projektu. Následně 
proběhlo hlasování o jednotlivých variantách samostatně.  Varianta I ve výši 8 mil. Kč 
nebyla doporučena ke schválení, varianta II ve výši 4 mil. Kč byla doporučena ke 
schválení (hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 2).  

� Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Kanoistika Přerov, z. s. – bez připomínek, 
materiál doporučen ke schválení. 

� Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2021 – bez připomínek, materiál 
doporučen ke schválení. 

� Poskytnutí dotace na vybudování tlakové kanalizační přípojky – bez připomínek, 
materiál doporučen ke schválení. 

� Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na II. etapě opravy střechy kostela 
svatého Vavřince v Přerově – bez připomínek, materiál doporučen ke schválení. 

 

     

4. různé     
 

� Požadavek p. Flašara: Zasílat zápis z jednání finančního výboru ještě před jednáním 
Zastupitelstva města Přerova, a to nejlépe v pátek. Pan předseda sdělil, že se vždy snaží, 
aby se finální verze zápisu dostala k členům výboru v co nejkratším čase. Dle Jednacího 
řádu výborů Zastupitelstva města Přerova musí tito obdržet zápis a usnesení z jednání 
elektronicky (pozn. nejpozději do 10 pracovních dnů po skončení jednání Výboru musí být 
anonymizovaný zápis předán elektronicky Kanceláři primátora k vyvěšení na webových 
stránkách města). Shora uvedená lhůta je vždy dodržena. Dodal, že na zasedání 
Zastupitelstva města Přerova u každého z projednávaných návrhů vždy podrobně vysvětlí, 
jak se výbor usnesl. 

� Dotaz na stav zpracování návrhu rozpočtu na rok 2021. Vedoucí odboru ekonomiky 
uvedla, že na srpnové schůzi Rady města Přerova byly schváleny Zásady pro sestavení 
návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2021 včetně harmonogramu jeho 
zpracování. V současné době je stanovena příjmová část rozpočtu, limity výdajů pro 
jednotlivé odbory magistrátu a příspěvkové organizace, zpracovává se výdajová část 
rozpočtu. 

Příští jednání výboru se uskuteční v úterý dne 01.12.2020 v 16.30 hod v zasedací místnosti 
Smetanova 7 (dvorní trakt). 

Jednání výboru bylo ukončeno v 18:15 hod. 

V Přerově dne 19.10.2020 

 

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

  Ing. Lucie Dudíková                                                       JUDr. Vladimír Lichnovský  

  organizační pracovník                                                    předseda Finančního výboru                      

  Finančního výboru 

                                                                      

Příloha: Usnesení č. 12 
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Usnesení č. 12 

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova 
ze dne 13.10.2020 

 
 

FV/12/1/2020     Schválení programu jednání 

s c h v á l i l  

program jednání 
 

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

FV/12/2/2020    Vyjmutí dvou bodů (akce nad 500 tis. Kč „Blažkův dům – inovační 
centrum“ a akce nad 500 tis. Kč „Pořízení notebooků“) z Rozpočtového opatření č. 17, 
18 a 19 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Vyjmutí dvou bodů (akce nad 500 tis. Kč „Blažkův dům – inovační 
centrum“ a akce nad 500 tis. Kč „Pořízení notebooků“) z Rozpočtového opatření č. 17, 18 
a 19 

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

FV/12/3/2020   Protinávrh – Posílení rozpočtu akce nad 500 tis. Kč „Pořízení 
notebooků“ o 2,5 mil. Kč, kdy finanční prostředky budou použity na pořízení 100 ks 
notebooků za jednotkovou cenu 25 tisíc Kč 

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Posílení rozpočtu akce nad 500 tis. Kč „Pořízení notebooků“ o 2,5 
mil. Kč, kdy finanční prostředky budou použity na pořízení 100 ks notebooků za jednotkovou 
cenu 25 tisíc Kč 

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

FV/12/4/2020    Rozpočtového opatření č. 17, 18 a 19 (vyjma dvou rozpočtových 
opatření) 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 17, 18, 19 (vyjma dvou rozpočtových 
opatření)  

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

FV/12/5/2020    Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje 

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

FV/12/6/2020   Částečné prominutí pohledávky za odtah a uskladnění odtaženého 
vozidla  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Částečné prominutí pohledávky za odtah a uskladnění odtaženého 
vozidla  
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Hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0  

FV/12/7/2020   Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – dodatek č. 19 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Kulturní a informační služby města Přerova 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – dodatek č. 19 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Kulturní a informační služby města Přerova 

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

FV/12/8/2020   Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Propojení komunikace ulice 
Kopaniny – Lipnická přes výstaviště“ 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Propojení komunikace 
ulice Kopaniny – Lipnická přes výstaviště“ 

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

FV/12/9/2020  Dotační program statutárního města Přerova na podporu vrcholového 
a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2021 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Dotační program statutárního města Přerova na podporu 
vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2021 

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

FV/12/10/2020 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Sportovní klub Přerov 1908 
z. s. 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 

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

FV/12/11/2020  Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – TK PRECHEZA Přerov z. s. 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – TK PRECHEZA Přerov z. s. (dle 
Varianty II) 

Hlasování: Pro/6, Proti/1, Zdržel se/2  

FV/12/12/2020  Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Kanoistika Přerov , z. s. 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Kanoistika Přerov, z. s. 

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

FV/12/13/2020  Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2021 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2021 

Hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0  
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FV/12/14/2020  Poskytnutí dotace na vybudování tlakové kanalizační přípojky 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení Poskytnutí dotace na vybudování tlakové kanalizační přípojky 

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

FV/12/15/2020  Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na II. etapě opravy 
střechy kostela svatého Vavřince v Přerově 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na II. etapě opravy střechy 
kostela svatého Vavřince v Přerově 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

     

 


