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Zápis č. 16 

z jednání Finančního výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

 
Účel jednání: Finanční výbor 

Datum jednání: 01.06.2021 

Místo jednání: zasedací místnost Smetanova 7 (průjezd) 

Přítomní členové výboru: Jméno, příjmení 

 JUDr. Vladimír Lichnovský 

 Ing. Filip Černý 

 Ing. Jan Flašar 

 Rudolf Gerža 

 Ivo Lausch 

 Ing. Jaroslav Kazda 

 Igor Kraicz 

 Ing. Přemysl Weigel 

 JUDr. Zdeněk Žamboch 

Hosté: Ing. Hana Mazochová 

 Ing. Eva Řezáčová 

Zapsala: Ing. Lucie Dudíková 

Schválil: Předseda výboru 

Datum příštího jednání: 
31.08.2021 v 16:30 hod.  

(zasedací místnost Bratrská)  

Program: 

1. Zahájení 

2. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2020 

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 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. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2020    

 
Předseda výboru uvedl materiál týkající se Závěrečného účtu a výroční zprávy statutárního 
města Přerova za rok 2020. Poté předal slovo paní náměstkyni, která přednesla stručnou 
zprávu o hospodaření statutárního města Přerova za rok 2020. Okomentovala zejména daňové 
příjmy, investiční a neinvestiční transfery, běžné a kapitálové výdaje, stavy účtů, ale také akce 
nad 500 tis. Kč.  
16.45 - příchod člena Ing. Kazdy, přítomno 9 členů výboru. 
Návrh byl doporučen ke schválení. 
 
     

3. finanční záležitosti     

 
Jedná se o materiály zařazené v programu jednání zastupitelstva pod finanční záležitosti. 
Materiály okomentovala paní náměstkyně. 
 

� Rozpočtové opatření č. 7, 8, 9 a 10 – bez připomínek, materiál doporučen ke schválení. 

� Přijetí úvěru ve výši do 150 mil. Kč – bez připomínek, materiál doporučen ke schválení. 

� Žádost o individuální dotaci na projekt Paměť národa Střední Morava 2021 – 
u projednávaného materiálu padl pouze dotaz: O jakou výši finančních prostředků 
nezisková organizace žádala? – Materiál doporučen ke schválení.  

� Poskytnutí dotace Českému rybářskému svazu, z. s. na likvidaci škod po ekologické 
havárii v řece Bečvě – dle jednoho z členů výboru by měly být finanční prostředky 
poskytnuty spíše na obnovu po ekologické havárii, než na samotnou likvidaci škod - 
materiál doporučen ke schválení. 

 

     

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.  

� Odpis pohledávky po neúspěšné exekuci – bez připomínek, materiál doporučen ke 
schválení. 
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� Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti 5 ZŠ 
v Přerově – fotovoltaika“ a veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti 2 ZŠ 
v Přerově – rekuperace“ – v následné diskuzi byla řešena ekonomická výhodnost 
a návratnost uvedené investice. Padl také názor, zda by nebylo spíše vhodné předmětné 
finanční prostředky směřovat do nutných oprav v jednotlivých školách a až poté financovat 
nadstandardní záležitosti. 
Materiál byl projednán (hlasování pro-4, proti-0, zdržel se-5). 

� KSK Limit, z. s. – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního programu B statutárního 
města Přerova pro rok 2021 v oblasti sportu – bez připomínek, materiál doporučen ke 
schválení.  

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

 

     

5. Různé     
 

Podnět Ing. Flašara: aktualizovat webové stránky společnosti Přerovská rozvojová s. r. o.  

Příští jednání výboru se uskuteční v úterý dne 31.08.2021 v 16.30 hod v zasedací místnosti 
Bratrská. 

Jednání výboru bylo ukončeno v 17:35 hod. 

 

V Přerově dne 03.06.2021 

 

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

  Ing. Lucie Dudíková                                                       JUDr. Vladimír Lichnovský  

  organizační pracovník                                                    předseda Finančního výboru                      

  Finančního výboru 

                                                                      

Příloha: Usnesení č. 16 
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Usnesení č. 16 

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova 
ze dne 01.06.2021 

 
 
 

FV/16/1/2021     Schválení programu jednání 

s c h v á l i l  

program jednání 
 

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

FV/16/2/2021    Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2020 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 
2020 

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

FV/16/3/2021   Rozpočtové opatření č. 7, 8, 9 a 10 

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 7, 8, 9 a 10 

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

FV/16/4/2021  Přijetí úvěru ve výši do 150 mil. Kč 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Přijetí úvěru ve výši do 150 mil. Kč 

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

FV/16/5/2021    Žádost o individuální dotaci na projekt Paměť národa Střední Morava 
2021 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Žádost o individuální dotaci na projekt Paměť národa Střední 
Morava 2021 

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

FV/16/6/2021   Poskytnutí dotace Českému rybářskému svazu, z. s. na likvidaci škod po 
ekologické havárii v řece Bečvě 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Poskytnutí dotace Českému rybářskému svazu, z. s. na likvidaci 
škod po ekologické havárii v řece Bečvě 

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

FV/16/7/2021   Odpis pohledávky po neúspěšné exekuci 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Odpis pohledávky po neúspěšné exekuci 

Hlasování: Pro/8, Proti/1, Zdržel se/0  
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FV/16/8/2021   KSK Limit, z. s. – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního programu B 
statutárního města Přerova pro rok 2021 v oblasti sportu 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu KSK Limit, z. s. – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního programu 
B statutárního města Přerova pro rok 2021 v oblasti sportu 

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

FV/16/9/2021  Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na III. 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 III. etapě opravy 
střechy kostela svatého Vavřince v Přerově 

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

 

 

 

 


