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Zápis č. 13 

z jednání Finančního výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

 
Účel jednání: Finanční výbor 

Datum jednání: 01.12.2020 

Místo jednání: zasedací místnost Smetanova 7 (dvorní trakt) 

Přítomní členové výboru: Jméno, příjmení 

 JUDr. Vladimír Lichnovský 

 Ing. Jan Flašar 

 Rudolf Gerža 

 Ing. Jaroslav Kazda 

 Igor Kraicz 

 Ivo Lausch 

 Ing. Přemysl Weigel 

 JUDr. Zdeněk Žamboch 

Omluveni: Ing. Filip Černý 

Hosté: Ing. Hana Mazochová 

 Ing. Bohumír Střelec 

 Mgr. Jaroslav Hýzl 

 Ing. Eva Řezáčová 

Zapsala: Ing. Lucie Dudíková 

Schválil: Předseda výboru 

Datum příštího jednání: 
02.02.2021 v 16:30 hod.  

(zasedací místnost Smetanova 7 – dvorní trakt)  

Program: 

1. Zahájení 

2. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2021 

3. Finanční záležitosti  

4. Finanční záležitosti – ostatní odbory 

5. 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, paní náměstkyni Ing. Hanu Mazochovou, radní 
Ing. Bohumíra Střelce a Mgr. Jaroslava Hýzla 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.  
Výbor hlasoval o programu jednání a ten byl jednomyslně schválen. 
 
     
2. Návrh rozpočtu statutární města Přerova na rok 2021     
 
Základní informace k materiálu Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2021 
sdělila paní náměstkyně. Stručně uvedla postup při jeho zpracování a základní údaje jak na 
straně příjmů, tak i výdajů. Konstatovala, že sestavování rozpočtu na příští rok bylo velmi 
obtížné, vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s pandemií COVID-19. Z důvodu proti- 
epidemiologických opatření neproběhlo veřejné projednávání rozpočtu. Ze strany novinářů 
a veřejnosti již zaznamenala několik dotazů k tomuto návrhu.  
Vzhledem k tomu, že na prosincovém Zastupitelstvu města Přerova bude předmětem 
projednání materiál týkající se uzavření nové smlouvy o výkonu sjednaných činností – 
poskytování komunálních služeb a příkazní smlouvy mezi statutárním městem Přerov 
a společnosti Technické služby města Přerova, s. r. o., byl na jednání výboru přizván i Ing. 
Bohumír Střelec. Jako jednatel společnosti nejprve přiblížil členům výboru základní 
parametry návrhu nové smlouvy, kdy následně uvedl, že celková částka za poskytované 
plnění ve výši 133,4 mil. Kč, která je součástí návrhu rozpočtu na rok 2021, je sice 
o 24,4 mil. Kč vyšší než pro letošní rok, ale zároveň, pokud dojde k uzavření nové smlouvy, 
tak bude vše, na rozdíl od aktuálního stavu, již zahrnuto do jednoho balíčku, včetně doposud 
dodatečně uzavíraných smluv o dílo, a proto se jedná o částku konečnou, která se navíc 
nebude měnit po celou dobu trvání této smlouvy, tedy po dobu pěti let, s účinností od 
1.1.2021. Změny budou možné pouze v rámci tohoto celkového budgetu. 
Diskuze: K dotazu, jakým způsobem byly sestavovány daňové příjmy, paní náměstkyně 
uvedla, že se vycházelo především z prognóz Ministerstva financí ČR a závěrů odborné firmy 
s přihlédnutím k očekávané skutečnosti roku 2020.  
Další dotazy směřovaly k budovám TGM 16 a Strojař. 

 
     

3. finanční záležitosti     

 
Jedná se o materiály zařazené v programu jednání Zastupitelstva města Přerova pod finanční 
záležitosti. Materiály, které zpracoval odbor ekonomiky, okomentovala paní náměstkyně, 
ostatní uvedl předseda výboru. 
 
� Rozpočtové opatření č. 20, 21 a 22 – předseda výboru uvedl, že byl k materiálu 

Rozpočtové opatření č. 20, 21 a 22 vyžádán a poté členům výboru i zaslán materiál 
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„Schválení záměru zadat veřejné zakázky „Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, 
stavební úpravy)“, „Blažkův dům-inovační centrum (interiér)“ a „Blažkův dům-inovační 
centrum (technologie)“, a to v souvislosti s rozpočtovým opatřením ve výši 10 mil. Kč 
týkajícího se dofinancování akce „Blažkův dům – inovační centrum“, které je součástí 
projednávaného materiálu.  Materiál je pouze informativní a nebude se něm samostatně 
hlasovat. 
Dotazy: Zda byl pro tento účel (inovační centrum) posuzován i jiný objekt?  
              Zda bude naplněna dotační podmínka – 35 % naplněnost z kapacity objektu? Paní 
náměstkyně uvedla, že v dané souvislosti již proběhl průzkum mezi místními podnikateli. 
Materiál byl poté doporučen ke schválení. 

� Obecně závazná vyhláška č…./2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška 
č. 7/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – bez připomínek, materiál 
doporučen ke schválení. 

� Obecně závazná vyhláška č…./2020, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná 
vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - 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, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 - 
bez připomínek, materiál doporučen ke schválení. 

� Žádost o poskytnutí dotace – podpory de minimis na doplňkovou činnost Kulturních 
a informačních služeb města Přerova – bez připomínek, materiál doporučen ke 
schválení. 

� Informace o vánočních oslavách 2020, žádost o snížení rozpočtu Kulturních 
a informačních služeb města Přerova – bez připomínek, materiál doporučen ke 
schválení. 

� Žádost o poskytnutí dotace na vydání publikace Kněžská nemocenská pokladna 
v Československu, 1924 – 1948, fakta, analýzy, osudy. – bez připomínek, materiál byl 
projednán (pro 0, proti 2, zdržel se 6).  

     

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.  

� Navýšení finanční podpory pro rok 2020 Smlouvy o poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu společnosti Sportoviště Přerov, s. r. o. – materiál okomentoval 
Mgr. Jaroslav Hýzl., jednatel této společnosti, který členům výboru sdělil, že společnost 
Sportoviště Přerov s. r. o. musela na základě nařízení vlády v říjnu uzavřít veškerá svá 
sportoviště. Po uzavření podnikli kroky směřující k úsporám. Protože veškeré práce na 
opravách sportovišť byly provedeny již při jejich jarním uzavření, zaměstnanci nyní zůstali 
doma na 75 % platu. Uvedl také, že týdenní ztráty se pohybují ve výši cca 400 tis. Kč.  
K dnešnímu dni je kromě profesionálního hokeje zatím vše stále zavřené. Sportoviště 
budou pravděpodobně otevřena od čtvrtku 3.12.2020. Uvedl také, že v takovém případě je 
předpoklad, že nebude vyčerpána celá požadovaná částka.  

� Poskytnutí dotace na vypracování koncepční části integrované strategie ITI – bez 
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připomínek, materiál doporučen ke schválení. 

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

� Moravská hasičská jednota – hasičský sbor Přerov – žádost o poskytnutí dotace z DP  
– bez připomínek, materiál doporučen ke schválení. 

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

� Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Sportovní klub Přerov 1908 z. s. – bez 
připomínek, materiál doporučen ke schválení. 

� Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – TK PRECHEZA Přerov z. s. - paní 
náměstkyně uvedla, že Rada města Přerova se v tomto případě neusnesla na žádné variantě 
poskytnutí mimořádné dotace. 
Proběhlo hlasování o jednotlivých navrhovaných variantách samostatně.  
Varianta I ve výši 8 mil. Kč (hlasování: pro 2, proti 1, zdržel se 5), varianta II ve výši 
4 mil. Kč (hlasování: pro 2, proti 0, zdržel se 6).  
Materiál byl projednán. 

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

 

     

5. různé     
 

Příští jednání výboru se uskuteční v úterý dne 02.02.2021 v 16.30 hod v zasedací místnosti 
Smetanova 7 (dvorní trakt). 

Jednání výboru bylo ukončeno v 18:05 hod. 

V Přerově dne 04.12.2020 

 

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

  Ing. Lucie Dudíková                                                       JUDr. Vladimír Lichnovský  

  organizační pracovník                                                    předseda Finančního výboru                      

  Finančního výboru 

                                                                      

Příloha: Usnesení č. 13 
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Usnesení č. 13 
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 01.12.2020 
 
 

 

FV/13/1/2020     Schválení programu jednání 

s c h v á l i l  

program jednání 
 

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

FV/13/2/2020    Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2021 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2021 

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

FV/13/3/2020   Rozpočtové opatření č. 20, 21 a 22 

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 20, 21 a 22 

Hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/1 

FV/13/4/2020    Obecně závazná vyhláška č…./2020, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 7/2019, 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 usnesení návrhu Obecně závazná vyhláška č…./2020, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 7/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

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

FV/13/5/2020    Obecně závazná vyhláška č…./2020, kterou se mění a doplňuje Obecně 
závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Obecně závazná vyhláška č…./2020, kterou se mění a doplňuje 
Obecně závazná vyhláška č. 8//2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

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

FV/13/6/2020   Obecně závazná vyhláška č…./2020, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 10/2019, o místním poplatku ze psů, ve znění Obecně závazné vyhlášky 
č. 3/2020 

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, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 

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

 

 



6 / 7 

FV/13/7/2020   Žádost o poskytnutí dotace – podpory de minimis na doplňkovou činnost 
Kulturních a informačních služeb města Přerova 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Žádost o poskytnutí dotace – podpory de minimis na doplňkovou 
činnost Kulturních a informačních služeb města Přerova 

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

FV/13/8/2020   Informace o vánočních oslavách 2020, žádost o snížení rozpočtu 
Kulturních a informačních služeb města Přerova 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Informace o vánočních oslavách 2020, žádost o snížení rozpočtu 
Kulturních a informačních služeb města Přerova 

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

FV/13/9/2020  Navýšení finanční podpory pro rok 2020 Smlouvy o poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu společnosti Sportoviště Přerov, s. r. o. 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Navýšení finanční podpory pro rok 2020 Smlouvy o poskytování 
služeb obecného hospodářského zájmu společnosti Sportoviště Přerov, s. r. o. 

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

FV/13/10/2020  Poskytnutí dotace na vypracování koncepční části integrované strategie 
ITI 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Poskytnutí dotace na vypracování koncepční části integrované 
strategie ITI 

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

FV/13/11/2020  Dotační programy A statutárního města Přerova pro rok 2021 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Dotační programy A statutárního města Přerova pro rok 2021 

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

FV/13/12/2020  Moravská hasičská jednota – hasičský sbor Přerov – žádost o poskytnutí 
dotace z DP 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Moravská hasičská jednota – hasičský sbor Přerov – žádost 
o poskytnutí dotace z DP 

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

FV/13/13/2020  Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Kanoistika Přerov, z. s. 

d o p o r u č i l  

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

Hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/1  
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FV/13/14/2020 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Sportovní klub Přerov 1908 
z. s. 

d o p o r u č i l  

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

Hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/2  

FV/13/15/2020  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 návrhu Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na II. etapě opravy 
střechy kostela svatého Vavřince v Přerově 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

     

 


