
Záznam z 1. jednání Hospodářského výboru

Dne 29. 1. 2015 proběhlo v zasedací místnosti Rady města Přerova 1. jednání Hospodářského 
výboru, kterého se zúčastnili:

Vladimír Holan, předseda Hospodářského výboru
Alexander Beták, člen Hospodářského výboru
Zora Horáková, členka Hospodářského výboru
František Landsinger, člen Hospodářského výboru
Petr Opatřil, člen Hospodářského výboru
Milan Passinger, člen Hospodářského výboru
Vladimír Samek, člen Hospodářského výboru
Richard Šlechta, člen Hospodářského výboru
Jaroslav Verzich, člen Hospodářského výboru

Org. prac - Vojtášek

K jednání byly přizvání:

Ing. Pavel Gala, vedoucí ROZ MMPr
Pavel Košutek, náměstek primátora

Program:
1. Přivítání členů výboru
2. Představení členů výboru
3. Personální záležitosti
4. Prezentace knihovna
5. Předběžné informace o jednacím řádu (Informace o přípravě jednacího řádu, Návrh 

předsedy na náplň činnosti výboru, Možné kompetenční konflikty)
6. Pořad jednání
7. Poslední bod - diskuze

Jednání Hospodářského výboru (dále jen „výbor“) zahájil jeho předseda p. Holan přivítáním
členů výboru, po kterém proběhlo krátké profesní představení členů výboru.

Následně organizační pracovník předal k vyplnění členům výboru, kterých se to týkalo,
doklady poskytnuté odd. personálním, odboru Vnitřní správy.

Následně byli členové výboru seznámeni Ing. Galou se studiemi na umístění knihovny 
v budově Čechova 43 a v objektu Chemoprojektu. Ing. Gala k dotazům členů výboru zmínil 
i některé okrajově zvažované možnosti – knihovna na zelené louce (u evangelického kostela 
na ul. Velké Novosady, u kina Hvězda), komplex na Velké Dlážce, budova na křížení ulic 
Havlíčkova a Čechova, budova na křížení ulic Palackého a Komenského.

Následně organizační pracovník informoval členy výboru, že se zpracovává návrh nového 
Jednacího řádu výborů, jehož součástí by mělo být i vymezení okruhů činnosti jednotlivých 
výborů. Následovala debata o tom, co by mělo být náplní činnosti výboru. Návrh na okruh 
činností zpracovaný předsedou výboru je obsažen v prezentaci, která je přílohou zápisu. 
V průběhu diskuze padala různá témata – zejm. hospodaření organizací, v nichž má statutární 



město Přerov majetkovou účast, hospodaření s nemovitým majetkem města. Organizační 
pracovník informoval členy výboru o možných konfliktech s ostatními výbory nebo komisemi 
(viz. Přiložená prezentace) s tím, že vyjádřil názor, že by dva výbory neměli konstantně 
projednávat stejnou tématiku, nahodilé překrytí nevadí, naopak je logické a žádoucí.

Následně se výbor dohodnul na termínech dalších jednání v prvním pololetí 2015 vždy  
v 16.30 v zasedací místnosti RM, a to:

26.2., 26.3., 22.4., 18.5. a 18.6

V rámci diskuze 

1. se členové výboru dohodli že požadují, aby jim bylo před projednáním v zastupitelstvu 
umožněno seznámit se s textem návrhu nového Jednacího řádu výborů včetně 
vymezení věcné působnosti výboru. Organizační pracovník přenese tento požadavek 
na Ing. Danielu Novotnou, vedoucí kanceláře primátora.

2. se členové výboru k podnětu Ing. Šlechty dohodli, že na příštím zasedání členové 
výboru sdělí svou představu o tom, co by měl výbor projednávat a zároveň sdělí, co by 
mělo být dle jejich názoru prioritou výboru

3. se členové výboru k podnětu Ing. Šlechty dohodli, že prostřednictvím organizačního 
pracovníka požádají o zřízení hromadné emailové adresy

4. a) k dotazu Ing. Samka sdělil organizační pracovník, že výboru bude v průběhu 
měsíce března předložen aktualizovaný přehled budov v majetku statutárního města 
Přerova (vyjma bytů), který bude obsahovat sdělení odboru správy majetku a 
komunálních služeb, které budovy jsou dle názoru tohoto odboru považovány za 
zbytné. Materiál bude obsahovat vyjádření dotčených odborů k zbytnosti uvedeného 
majetku
b) k dotazu Ing. Samka dále sdělil organizační pracovník, že se dokončuje 
inventarizace pozemků ve vlastnictví statutárního města Přerova a výsledek této 
inventarizace plánuje odbor správy majetku a komunálních služeb s doporučením na 
zbytné pozemky (po projednání s dotčenými odbory) předložit do výboru. Termín 
zatím není organizační pracovník vzhledem k fázi rozpracovanosti materiálu schopen 
stanovit.
c) k dotazu Ing. Samka sdělil organizační pracovník, že byty a bytové domy jsou 
zpracovávány do obdobného přehledového materiálu jako pod bodem a) nicméně 
jejich zbytnost bude řešena v návaznosti na přijetí bytové politiky města

5. předseda výboru uložil organizačnímu pracovníkovi zaslat všem členům výboru jako 
podklad na příští jednání Vnitřní předpis týkající se zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, resp. jeho chystanou novelizaci.

Poznámka: žádný z uvedených bodů nebyl přijat formou usnesení

Zapsal : Vojtášek schválil: předseda p. Holan

Přílohy:
Prezentace
Prezenční listina


