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Zápis č. 22 

z jednání Finančního výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

 

Účel jednání: Finanční výbor 

Datum jednání: 06.06.2022 

Místo jednání: zasedací místnost Bratrská 

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. Eva Řezáčová 

 Ing. Hana Mazochová 

Zapsala: Ing. Lucie Dudíková 

Schválil: Předseda výboru 

Datum příštího jednání: 
29.08.2022 

zasedací místnost Bratrská  

Program: 

1. Zahájení 

2. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za 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 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 2021  

 

Předseda výboru uvedl materiál týkající se Závěrečného účtu a výroční zprávy statutárního 

města Přerova za rok 2021. Poté předal slovo paní náměstkyni, která přednesla stručnou 

zprávu o hospodaření statutárního města Přerova za rok 2021. Okomentovala plnění daňových 

i nedaňových příjmů, objem přijatých transferů. Ve výdajové části poukázala na nízké čerpání 

u akcí nad 500 tis. Kč s tím, že spousta akcí je ve fázi příprav a realizace proběhne v letošním 

nebo příštím roce. V diskuzi byl vysloven názor, že je třeba větší odvahy při plánování příjmů 

a výdajů, a také vyšší výdaje na strategické akce. Materiál byl poté 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. 8, 9 a 10 – dodatek – bez připomínek, materiál doporučen ke 

schválení. 

• Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Moravskou hasičskou jednotu – hasičský 

sbor Penčice na částečné pokrytí nákladů na oslavy výročí založení sboru – bez 

připomínek, materiál doporučen ke schválení. 

• Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Veslařský klub Přerov, z. s. na částečné 

pokrytí nákladů na vydání publikace k 90. výročí veslování v Přerově – bez 

připomínek, materiál doporučen ke schválení. 

• Žádost o poskytnutí dotace pro Moravský institut vzdělávání, o. p. s. na částečnou 

úhradu nákladů souvisejících s účastí v soutěži Dance World Cup – bez připomínek, 

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.  

• Sportoviště Přerov, s. r. o. – dodatek č. 2 k SOHZ, navýšení finanční podpory pro rok 

2022 – bez připomínek, materiál doporučen ke schválení. 
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• Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“ – schválení záměru zadat 

veřejnou zakázku, rozpočtové opatření – dotaz směřující k aktuální ceně stavebního 

materiálu. Materiál doporučen ke schválení. 

• Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – PLAVÁNÍ PŘEROV z. s. – 

Poznámka, že není uvedeno, proč není možné dotaci poskytnout z Dotačního programu B. 

Předseda výboru tuto informaci před jednáním ověřoval u vedoucí odboru sociálních věcí 

a školství a ta mu sdělila, že žádost o dotaci nesplňovala podmínky uvedeného dotačního 

programu. Materiál doporučen ke schválení. 

• Poskytnutí mimořádné individuální dotace – FBC Přerov, z. s. – bez připomínek, 

materiál doporučen ke schválení. 

• Vyhlášení Dotačního programu na podporu zubního lékařství v Přerově – bez 

připomínek, materiál doporučen ke schválení. 

• Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na IV. etapě opravy střechy kostela 

svatého Vavřince v Přerově – z diskuze: Některým členům výboru vadí fakt, že se 

investor podílí na financování uvedené akce jen z 12 % a zbývající výše je z veřejných 

zdrojů. Uváděli také, že se z poskytování dotace na opravu střechy kostela stává 

každoroční „rituál“.  Materiál byl doporučen ke schválení. 

• Prominutí pohledávky (smluvní pokuty) za firmou MOTO-TRUCK CZ s. r. o. – 

široká diskuze o tom, zda prominout nebo neprominout uvedenou pohledávku. Materiál 

byl projednán (hlasování pro-4, proti-0, zdržel se-4). 
 

     

5. Různé     

 

V tomto bodě předseda výboru uvedl ještě jeden materiál, který bude projednáván na 

Zastupitelstvu města Přerova dne 13.06.2022. Jedná se o předlohu týkající se navýšení částky 

pro místní výbory na 2 000 Kč/občana/rok. Diskutovalo se o tom, že navýšení částky stejně 

nepokryje nárůst cen stavebního materiálu, nebo že by finance neměly být určené na velké 

akce. O materiálu nebylo hlasováno. 

Příští jednání výboru se uskuteční v pondělí 29.08.2022 v 16.30 hod v zasedací místnosti 

Bratrská. 

Jednání výboru bylo ukončeno v 17:45 hod. 

V Přerově dne 06.06.2022 

  

 

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

  Ing. Lucie Dudíková                                                       JUDr. Vladimír Lichnovský  

  organizační pracovník                                                    předseda Finančního výboru                      

  Finančního výboru 

                                                                      

Příloha: Usnesení č. 22 
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Usnesení č. 22 
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 06.06.2022 
 

 

 

FV/22/1/2022     Schválení programu jednání 

s c h v á l i l  

program jednání 
 

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

FV/22/2/2022    Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2021 

d o p o r u č i l  

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

2021 

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

FV/22/3/2022   Rozpočtové opatření č. 8, 9 a 10 - dodatek 

d o p o r u č i l 

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

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

FV/22/4/2022  Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Moravskou hasičskou 

jednotu – hasičský sbor Penčice na částečné pokrytí nákladů na oslavy výročí založení 

sboru 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Moravskou hasičskou 

jednotu – hasičský sbor Penčice na částečné pokrytí nákladů na oslavy výročí založení sboru 

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

FV/22/5/2022  Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Veslařský klub Přerov, z. s. 

na částečné pokrytí nákladů na vydání publikace k 90. výročí veslování v Přerově 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Veslařský klub Přerov, 

z. s. na částečné pokrytí nákladů na vydání publikace k 90. výročí veslování v Přerově 

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

FV/22/6/2022   Žádost o poskytnutí dotace pro Moravský institut vzdělávání, o. p. s. na 

částečnou úhradu nákladů souvisejících s účastí v soutěži Dance World Cup  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Žádost o poskytnutí dotace pro Moravský institut vzdělávání, o. p. s. 

na částečnou úhradu nákladů souvisejících s účastí v soutěži Dance World Cup  

Hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0  
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FV/22/7/2022  Sportoviště Přerov, s. r. o. – dodatek č. 2 k SOHZ, navýšení finanční 

podpory pro rok 2022 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Sportoviště Přerov, s. r. o. – dodatek č. 2 k SOHZ, navýšení finanční 

podpory pro rok 2022 

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

FV/22/8/2022  Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“ – schválení 

záměru zadat veřejnou zakázku, rozpočtové opatření 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“ – schválení 

záměru zadat veřejnou zakázku, rozpočtové opatření  

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

FV/22/9/2022   Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – PLAVÁNÍ 

PŘEROV z. s. 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – PLAVÁNÍ 

PŘEROV z. s. 

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

FV/22/10/2022   Poskytnutí mimořádné individuální dotace – FBC Přerov, z. s. 

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Poskytnutí mimořádné individuální dotace – FBC Přerov, z. s. 

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

FV/22/11/2022   Vyhlášení Dotačního programu na podporu zubního lékařství v Přerově  

d o p o r u č i l  

schválit usnesení návrhu Vyhlášení Dotačního programu na podporu zubního lékařství 

v Přerově 

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

FV/22/12/2022   Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na IV. 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 IV. etapě opravy 

střechy kostela svatého Vavřince v Přerově 

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


