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Zápis č. 19 

z jednání Finančního výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

 
Účel jednání: Finanční výbor 

Datum jednání: 29.11.2021 

Místo jednání: zasedací místnost Smetanova 7 (průjezd) 

Přítomní členové výboru: Jméno, příjmení 

 JUDr. Vladimír Lichnovský 

 Ing. Filip Černý 

 Ing. Jan Flašar 

 Rudolf Gerža 

 Ing. Jaroslav Kazda 

 Igor Kraicz 

Omluveni: Ivo Lausch 

 Ing. Přemysl Weigel 

 JUDr. Zdeněk Žamboch 

Hosté: Ing. Eva Řezáčová 

 Ing. Hana Mazochová 

Zapsala: Ing. Hana Růžičková 

Schválil: Předseda výboru 

Datum příštího jednání: bude upřesněno později  

Program: 

1. Zahájení 

2. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2022 

3. Finanční záležitosti  

4. Finanční záležitosti – ostatní odbory 

5. Různé 

 
 
 
 
 



2 / 5 

     

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, vedoucí 
odboru ekonomiky Ing. Evu Řezáčovou a vedoucí oddělení rozpočtu Ing. Hanu Růžičkovou.  
Předseda výboru konstatoval, že jednání bylo svoláno řádně a včas. Na jednání bylo přítomno 
6 členů, výbor byl usnášeníschopný.  
Výbor hlasoval o programu jednání a ten byl jednomyslně schválen. 
 

     
2. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2022     
 
Základní informace k materiálu Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2022 
sdělila paní náměstkyně. Stručně uvedla postup při jeho zpracování a základní údaje jak na 
straně příjmů, tak i výdajů.  
K návrhu rozpočtu proběhla diskuze ohledně nárůstu cen energií, havarijního stavu některých 
komunikací, náplně tabulky „Akce nad 500 tis. Kč“, do které jsou zařazeny nejen investiční 
akce, ale veškeré akce nad stanovenou hranicí. Další dotaz od Ing. Kazdy byl směřován 
k úhradě výdajů za protipovodňovou ochranu (proč hradí město).  
Na závěr pan předseda poděkoval odboru ekonomiky za sestavení rozpočtu v této složité 
době. 
 
     

3. finanční záležitosti      

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

� Rozpočtové opatření č. 20 a 21 – bez připomínek, materiál byl doporučen ke schválení. 

� Obecně závazná vyhláška č.../2021, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná 
vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění 
Obecně závazné vyhlášky č. 10/2020 – pouze technická novela (nová ulice v Lýskách) - 
bez připomínek, materiál doporučen ke schválení. 

� Obecně závazná vyhláška č..../2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství  

Je navrženo několik změn: zpoplatnění právnických osob jako vlastníků nemovitých věcí, 
v nichž není přihlášena žádná fyzická osoba (vyplývá ze zákona), úprava osvobození od 
placení poplatku a zrušení úlev. Sazba poplatku je navržena ve stejné výši jako doposud 
(700 Kč). 
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.  
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� Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku 

p. č. 523/4 v k. ú. Lýsky  

Jedná se o autobusovou točnu. Hovořilo se o tom, proč v minulosti nedošlo ke koupi 
předmětného pozemku na základě smlouvy o smlouvě budoucí. Vysvětlení poskytla paní 
náměstkyně. 
Materiál doporučen ke schválení. 
 

� Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví statutárního 
města Přerova - dodatek č. 20 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní 
a informační služby města Přerova – materiál bez připomínek, doporučen ke schválení. 

 
� Veřejná zakázka „ZŠ Želatovská – rekonstrukce přípojky kanalizace 

a zdravotechniky“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku a schválení úpravy 
rozpočtu – materiál bez připomínek, doporučen ke schválení. 

 
 

     

5. Různé     
 

Termín pro příští jednání finančního výboru bude stanoven později.  

Jednání výboru bylo ukončeno v 17.30 hod. 

V Přerově dne 29.11.2021 

  

 

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

  Ing. Hana Růžičková                                                       JUDr. Vladimír Lichnovský  

  zástupce organizačního pracovníka                                předseda Finančního výboru                      

  Finančního výboru 

                                                                      

Příloha: Usnesení č. 19 
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Usnesení č. 19 
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 29.11.2021 
 
 
 

FV/19/1/2021     Schválení programu jednání 

s c h v á l i l  

program jednání 
 

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

FV/19/2/2021    Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2022 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2022 

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

FV/19/3/2021   Rozpočtové opatření č. 20 a 21 

d o p o r u č i l 

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 20 a 21 

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

FV/19/4/2021  Obecně závazná vyhláška č.../2021, kterou se mění a doplňuje Obecně 
závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve 
znění Obecně závazné vyhlášky č. 10/2020 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Obecně závazná vyhláška č.../2021, kterou se mění a doplňuje 
Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve 
znění Obecně závazné vyhlášky č. 10/2020 

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

FV/19/5/2021  Obecně závazná vyhláška č..../2021, o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Obecně závazná vyhláška č..../2021, o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství 

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

FV/19/6/2021   Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerov – 
pozemku p. č. 523/4 v k. ú. Lýsky  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města 
Přerov – pozemku p.č. 523/4 v k.ú. Lýsky  

Hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0  
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FV/19/7/2021  Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - dodatek č. 20 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. 20 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Kulturní a informační služby města Přerova 

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

FV/19/8/2021   Veřejná zakázka „ZŠ Želatovská – rekonstrukce přípojky kanalizace 
a zdravotechniky“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku a schválení úpravy 
rozpočtu 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Veřejná zakázka „ZŠ Želatovská – rekonstrukce přípojky kanalizace 
a zdravotechniky“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku a schválení úpravy rozpočtu 

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


