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Zápis č. 18 

z jednání Finančního výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

 
Účel jednání: Finanční výbor 

Datum jednání: 18.10.2021 

Místo jednání: zasedací místnost Bratrská 

Přítomní členové výboru: Jméno, příjmení 

 JUDr. Vladimír Lichnovský 

 Ing. Filip Černý 

 Ing. Jan Flašar 

 Rudolf Gerža 

 Ivo Lausch 

 Ing. Jaroslav Kazda 

 Igor Kraicz 

 JUDr. Zdeněk Žamboch 

Omluveni: Ing. Přemysl Weigel 

Hosté: Ing. Eva Řezáčová 

 Ing. arch. Jan Horký 

Zapsala: Ing. Lucie Dudíková 

Schválil: Předseda výboru 

Datum příštího jednání: 
29.11.2021 v 16:30 hod.  

(zasedací místnost Bratrská)  

Program: 

1. Zahájení 

2. Finanční záležitosti – ostatní odbory 

3. Finanční záležitosti  

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, zastupitele Ing. arch. Jana Horkého 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. finanční záležitosti      

 
Jedná se o materiály zařazené v programu jednání zastupitelstva pod finanční záležitosti. 
Materiály okomentovala vedoucí odboru ekonomiky a předseda výboru. 

� Rozpočtové opatření č. 16, 17, 18 a 19 – Rozsáhlá diskuse k rozpočtovému opatření 
týkajícímu se navýšení o 57 mil. Kč na rekonstrukci budovy nám. TGM 16.                
Otázky: Kde se zastaví rozpočet na uvedenou akci? Z čeho bude další navýšení 
financováno? V souvislosti s projednávaným rozpočtovým opatřením, vznesl Ing. arch. 
Horký požadavek, zda by nemohla být doplněna informace, jaká je předpokládaná výše 
nákladů na ITI vybavení. Požadavek byl přenesen na příslušný odbor. 

Z diskuse vyplynul podnět hlasovat o rozpočtovém opatření postupně. Tento návrh byl 
schválen.  

Hlasování proběhlo nejdříve o rozpočtovém opatření na posílení rozpočtu o 57 mil. Kč na 
akci „Přerov, nám. TGM 16 – stavební úpravy“ (doporučeno ke schválení) a poté 
o rozpočtovém opatření ve zbývající části (doporučeno ke schválení). 

Materiál byl doporučen ke schválení. 

� Přijetí zvýhodněného úvěru ze Státního fondu podpory investic na financování akce 
Energetické úspory bytového domu, nám. Fr. Rasche 3 – bez připomínek, materiál 
doporučen ke schválení. 

� Obecně závazná vyhláška č…./2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška 
č. 4/2017, o regulaci provozování hazardních her, ve znění Obecně závazné vyhlášky 
č. 5/2017 – dotaz na výši rozpočtovaných příjmů u hazardu – materiál doporučen ke 
schválení. 

� Žádost o poskytnutí dotace – podpory de minimis na doplňkovou činnost Kulturních 
a informačních služeb města Přerova – dotaz JUDr. Žambocha – Předmětná dotace 
nesplňuje prvky veřejné podpory. Které? – bude odpovězeno písemně - materiál doporučen 
ke schválení. 

� Žádost o poskytnutí individuální dotace – podpory de minimis pro Servisní společnost 
odpady Olomouckého kraje, a. s. – bez připomínek, materiál doporučen ke schválení. 
 

     

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.  
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� Záměr statutárního města Přerova – směna/převod nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – pozemku p. č. 3820, jehož součástí je objekt občanského 
vybavení č. p. 336, příslušný k části obce Přerov I-Město a pozemku p. č. 3800/2 
v k. ú. Přerov (Strojař) za nemovitosti – pozemek p. č. 40/4, jehož součástí je stavba 
občanského vybavení č. p. 2820, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k. ú. Přerov 
(Palackého 27) ve vlastnictví společnosti CREAM SICAV a. s. 

Proběhla velmi rozsáhlá diskuse. Bylo hovořeno např. o tom, že není známo, co 
společnosti udělají se získaným objektem, nebo jak bude ošetřeno riziko, aby na Strojaři 
nebyly byty pro nepřizpůsobivé. Také byl vznesen názor, že objekt „tančírny“ je pro 
knihovnu předimenzovaný. Daná lokalita je pro většinu členů výboru výjimečná. Z tohoto 
důvodu také zazněl návrh na zpracování regulačního plánu v okolí Strojaře.  

Proběhlo hlasování o jednotlivých variantách samostatně.  
Varianta I (hlasování: pro/0, proti/8, zdržel se/0),  
Varianta II (hlasování: pro/0, proti/5, zdržel se/3).  
Materiál nebyl doporučen ke schválení ve variantě I ani II. 

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

� Odpis promlčené pohledávky – bez připomínek, materiál projednán (hlasování pro/3, 
proti/0, zdržel se/5). 

� Veřejná zakázka „Oprava lesních cest, LHC Přerov 2 – Dalácká“ – schválení záměru 
zadat veřejnou zakázku – diskuse o příliš finančně náročné investici vzhledem k délce 
rekonstruované cesty. Materiál doporučen ke schválení. 

� Vyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového a výkonnostního sportu 
dospělých pro rok 2022 – bez připomínek, materiál doporučen ke schválení. 

� Předfinancování ozdravných pobytů žáků základních škol s ekologickým výukovým 
programem – bez připomínek, materiál doporučen ke schválení. 

� Fitness AVE Přerov 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. 

 

     

4. Různé     
 

Příští jednání výboru se uskuteční v pondělí dne 29.11.2021 v 16.30 hod v zasedací místnosti 
Bratrská. 

Jednání výboru bylo ukončeno v 17.50 hod. 

V Přerově dne 25.10.2021 

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

  Ing. Lucie Dudíková                                                       JUDr. Vladimír Lichnovský  

  organizační pracovník                                                    předseda Finančního výboru                      

  Finančního výboru 

                                                                      

Příloha: Usnesení č. 18 
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Usnesení č. 18 

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova 
ze dne 18.10.2021 

 
 
 

FV/18/1/2021     Schválení programu jednání 

s c h v á l i l  

program jednání 
 

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

FV/18/2/2021    Podnět na oddělené hlasování (posílení na akci „Přerov, nám. TGM 16 – 
stavební úpravy“ x RO č. 16, 17, 18 a 19 (vyjma akce „Přerov, nám. TGM 16 – stavební 
úpravy“)  

s c h v á l i l  

samostatné hlasování o rozpočtovém opatření na akci „Přerov, nám. TGM 16 – stavební 
úpravy“ a RO č. 16, 17, 18 a 19 ve zbývající části. 

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

FV/18/3/2021   Posílení na akci „Přerov, nám. TGM 16 – stavební úpravy“ 

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Posílení na akci „Přerov, nám. TGM 16 – stavební úpravy“ 

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

FV/18/4/2021  RO č. 16, 17, 18 a 19 (vyjma akce „Přerov, nám. TGM 16 – stavební 
úpravy) 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu RO č. 16, 17, 18 a 19 (vyjma akce „Přerov, nám. TGM 16 – stavební 
úpravy) 

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

FV/18/5/2021  Přijetí zvýhodněného úvěru ze Státního fondu podpory investic na 
financování akce Energetické úspory bytového domu, nám. Fr. Rasche 3 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Přijetí zvýhodněného úvěru ze Státního fondu podpory investic na 
financování akce Energetické úspory bytového domu, nám. Fr. Rasche 3 

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

FV/18/6/2021   Obecně závazná vyhláška č…./2021, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 4/2017, o regulaci provozování hazardních her, ve znění Obecně závazné 
vyhlášky č. 5/2017 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Obecně závazná vyhláška č…./2021, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 4/2017, o regulaci provozování hazardních her, ve znění Obecně závazné 
vyhlášky č. 5/2017 

Hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0  
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FV/18/7/2021   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/18/8/2021   Žádost o poskytnutí individuální dotace – podpory de minimis pro 
Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s.  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Žádost o poskytnutí individuální dotace – podpory de minimis pro 
Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. 

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

FV/18/9/2021  Záměr statutárního města Přerova – směna/převod nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p. č. 3820, jehož součástí je objekt 
občanského vybavení č. p. 336, příslušný k části obce Přerov I-Město a pozemku p. č. 
3800/2 v k. ú. Přerov (Strojař) za nemovitosti – pozemek p. č. 40/4, jehož součástí je 
stavba občanského vybavení č. p. 2820, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k. ú. 
Přerov (Palackého 27) ve vlastnictví společnosti CREAM SICAV a. s. 

n e d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Záměr statutárního města Přerova – směna/převod nemovitých věcí 
ve vlastnictví statuárního města Přerova – pozemku p. č. 3820, jehož součástí je objekt 
občanského vybavení č. p. 336, příslušný k části obce Přerov I-Město a pozemku p. č. 3800/2 
v k. ú. Přerov (Strojař) za nemovitosti – pozemek p. č. 40/4, jehož součástí je stavba 
občanského vybavení č. p. 2820, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k. ú. Přerov 
(Palackého 27) ve vlastnictví společnosti CREAM SICAV a. s. 

VARIANTA I  

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

FV/18/10/2021  Záměr statutárního města Přerova – směna/převod nemovitých věcí ve 
vlastnictví statuárního města Přerova – pozemku p. č. 3820, jehož součástí je objekt 
občanského vybavení č. p. 336, příslušný k části obce Přerov I-Město a pozemku p. č. 
3800/2 v k. ú. Přerov (Strojař) za nemovitosti – pozemek p. č. 40/4, jehož součástí je 
stavba občanského vybavení č. p. 2820, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k. ú. 
Přerov (Palackého 27) ve vlastnictví společnosti CREAM SICAV a. s. 

n e d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p. č. 
3820 zast. pl. a nádvoří o celkové výměře 2 819 m², jehož součástí je objekt občanského 
vybavení č. p. 336, příslušný k části obce Přerov I-Město a pozemku p. č. 3800/2 ost. pl., ost. 
komunikace o celkové výměře 2 323 m² vše v k. ú. Přerov (Strojař) z vlastnictví statutárního 
města Přerova a ukládá Radě města Přerova schválit vyhlášení výběrového řízení na převod 
těchto nemovitostí za konkrétních podmínek.  

VARIANTA II 

Hlasování: Pro/0, Proti/5, Zdržel se/3  
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FV/18/11/2021  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 

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

FV/18/12/2021  Veřejná zakázka „Oprava lesních cest, LHC Přerov 2 – Dalácká“ – 
schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Veřejná zakázka „Oprava lesních cest, LHC Přerov 2 – Dalácká“ – 
schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

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

FV/18/13/2021  Vyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového 
a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2022 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Vyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového 
a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2022 

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

FV/18/14/2021  Předfinancování ozdravných pobytů žáků základních škol s ekologickým 
výukovým programem 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Předfinancování ozdravných pobytů žáků základních škol 
s ekologickým výukovým programem 

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

FV/18/15/2021  Fitness AVE Přerov 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 Fitness AVE Přerov z. s. – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního 
programu B statutárního města Přerova pro rok 2021 v oblasti sportu 

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

 

 

 

 


