
Zápis z 2. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HV)

konaného dne 26. 2. 2015 v zasedací místnosti Odboru správy majetku a komunálních služeb od 
16.30 hodin do 19.00 hodin

Přítomni:
Ing.  Holan Vladimír – předseda HV
Beták Alexandr – člen HV
Bc. Horáková Zora – člen HV
Landsinger František – člen HV
Passinger Milan – člen HV
Ing. Samek Vladimír – člen HV
Ing. Šlechta Richard -  člen HV
Verzich Jaroslav – člen HV

Omluveni:
Opatřil Petr

Hosté:
Ing. Vrána Petr

P r o g r a m:
1. Schválení programu 2. jednání HV
2. Projednání připomínek k 1. zápisu HV
3. Návrh  Jednacího řádu
4. Priority Hospodářského výboru a
    návrhy členů HV k činnosti HV
5. Hromadná e-mailová adresa
6. Veřejné zakázky malého rozsahu
    projednání aktualizace vnitřního předpisu č. 9/2012
7. Vyhlášení výběrového řízení na přezkoumání hospodaření města, audit účetních uzávěrek všech    
    jeho příspěvkových organizací a obchodních společností ve 100% vlastnictví města, a to za  
    ověřovaná účetní období kalendářních let 2015-2018 včetně souvisejících poradenských služeb
8. Diskuze

Předseda HV zahájil jednání, přivítal přítomné členy i hosta pana Vránu.  Výbor je v počtu 8 
přítomných členů , jeden člen omluven, usnášeníschopný.

K bodu 1.
Schválení programu 2. jednání HV
Navržený program byl po diskuzi upraven. Bylo navrženo vyřazení z projednávání bodu č. 6 Veřejné 
zakázky malého rozsahu…, vzhledem ke skutečnosti, že se tento materiál přímo netýká HV a byl 
připomínkován Výborem pro plán, rozvoj, investice a dopravu.

UHV/2/1/2015  - Hlasování o schválení upraveného programu (bez bodu: Veřejné zakázky malého 
rozsahu projednání aktualizace vnitřního předpisu č. 9/2012)
Hlasování:    PRO/ 7      PROTI/0      ZDRŽEL SE/1     -  SCHVÁLENO

Program po schválení změny:
1. Schválení programu 2. jednání HV
2. Projednání připomínek k 1. zápisu HV
3. Návrh  Jednacího řádu
4. Priority Hospodářského výboru a
    návrhy členů HV k činnosti HV



5. Hromadná e-mailová adresa
6. Vyhlášení výběrového řízení na přezkoumání hospodaření města, audit účetních uzávěrek všech    
    jeho příspěvkových organizací a obchodních společností ve 100% vlastnictví města, a to za  
    ověřovaná účetní období kalendářních let 2015-2018 včetně souvisejících poradenských služeb
7. Diskuze

K bodu 2.
Projednání připomínek k 1. zápisu HV
První zápis HV – bez připomínek
UHV/2/2/2015
Hlasování:    PRO/8     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0   - SCHVÁLENO

K bodu 3.
Návrh Jednacího řádu
Materiál s návrhem Jednacího řádu výborů zastupitelstva – bez připomínek

UHV/2/3/2015
Hlasování:   PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/1  - SCHVÁLENO

K bodu 4.
Priority Hospodářského výboru a návrhy členů HV k činnosti HV
Proběhla diskuze ke kompetencím HV. Byla položena otázka, zda a jak je možné provádět kontroly, 
když mají výbory více méně jen poradní hlas.
Organizační pracovník nastínil možné postupy. Např. HV oznámí co a jak chce zkontrolovat, pověření 
pracovníci nachystají potřebné podklady a ty budou předány výboru ke kontrole.
Z celé diskuze vyplynulo, že členové HV požadují přepracování kompetencí HV a to dle návrhu pana 
Ing. Šlechty (viz. níže)
Kompetence - Hospodářský výbor

a)     Provádí prověrky a rozbory hospodaření města, všech jeho příspěvkových organizací a obchodních společností ve 
100% vlastnictví města, a to zejména z hlediska hospodárnosti (finanční ukazatele), účelnosti, transparentnosti a 
kvality (nefinanční ukazatele). 

b)     Plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo města Přerova.
c)     Předkládá zastupitelstvu města své návrhy, stanoviska a doporučení.

UHV/2/4/2015 - Hlasování o Kompetencích HV, dle návrhu pana Ing. Šlechty.
Hlasování:   PRO/8        PROTI/0      ZDRŽEL SE/0  - SCHVÁLENO

K bodu 5.
Hromadná e-mailová adresa
Organizační pracovník  sdělil členům výboru, že byla Oddělením ICT zřízena adresa. 

                           vyborzm.hosp@prerov.eu

Tato adresa slouží jako hromadná adresa, do které má přístup každý člen HV a ještě pár určených 
osob. Tato adresa nerozesílá automaticky e-maily na adresy členů výboru.

HV přijímá přidělenou adresu, ale požaduje, aby byla adresa nastavena tak, že bude automaticky 
přeposílat materiály na jednotlivé adresy členů výboru a určeným osobám.
Požadavek HV přijal organizační pracovník a bude jej řešit. Na příštím jednání HV sdělí výsledek.



K bodu 6.
Vyhlášení výběrového řízení na přezkoumání hospodaření města, audit účetních uzávěrek všech    
jeho příspěvkových organizací a obchodních společností ve 100% vlastnictví města, a to za 
ověřovaná účetní období kalendářních let 2015-2018 včetně souvisejících poradenských služeb

Z diskuze k předloženému materiálu vyplynulo, že je nutné materiál přepracovat. Předseda HV má
v této souvislosti zajistit platné uzavřené smlouvy o provedení auditu. Dále bylo projednáváno 
stanovisko Odboru ekonomiky, kontrolního oddělení a vnitřního auditu k danému materiálu.
Paní Bc. Horáková k materiálu dodala, že je podle ní další kontrola příspěvkových organizací (PO) 
zbytečná.  PO jsou pravidelně kontrolovány, a musí zřizovateli v daných časových intervalech 
předávat podklady pro kontrolu.
Pan Ing. Šlechta navrhuje kontrolu pracovníků, kteří provádějí kontrolu. Je nutné prověřit zda jsou 
dostatečně kompetentní k této činnosti.
Z dalšího projednávání vyplynulo, že členové HV navrhují stejného auditora jak pro statutární město 
Přerov tak i pro obchodní společnosti. Hlavní důvodem tohoto návrhu je provázanost města a 
obchodních společností a možnost lepší a důkladnější kontroly.
Organizační pracovník upozornil členy HV, aby pamatovali na skutečnost, že dle zákona o veřejných 
zakázkách nesmí být zadání veřejné zakázky vyhlášeno omezujícím způsobem.

UVH/2/7/2015  - Usnesení 
Hospodářský výbor pověřuje paní Bc. Zoru Horákovou a pana Ing. Richarda Šlechtu přepracováním 
a aktualizací materiálu, včetně stanovení kritérií pro výběr příspěvkových organizací, které budou 
podléhat auditu.

Hlasování:    PRO/ 8       PROTI/0      ZDRŽEL SE/0   -  SCHVÁLENO

K bodu 7.
Diskuze
* host Ing. Vrána řekl své názory k probíraným tématům a zodpověděl otázky týkající se společností
Teplo Přerov, Přerovská rozvojová, kdy dle jeho sdělení nebyl proveden ve společnosti Teplo audit 
Due Diligence. Dále sdělil, že se nedomnívá, že by bylo vhodné rušit společnost Přerovská rozvojová

* Stanovy - Ing. Samek navrhuje prověřit stanovy společností zřízených městem. Myslí si, že jsou 
v mnoha společnostech nedostatečné.

* Organizační pracovník připomněl, že Odbor správy majetku a komunálních služeb zpracovává 
materiál o zbytném majetku města. Materiál zatím připomínkují ostatní odbory Magistrátu města 
Přerova.  Materiál bude následně předán i Finančnímu a rozpočtovému výboru a Výboru pro plán, 
rozvoj, investice a dopravu a Komisi pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a pro 
hospodaření s obecními byty

* Dotaz - ulice Čechova 43 - zda hrozí pokuta za nedodržení smlouvy

Krátká informace k Čechova 43:

Dne 22.5.2014 (účinnost 5.9.2014) došlo k uzavření dodatku č. 1 k původní darovací 
smlouvě č. 3 Spr 468/2007 ze dne 29.9.2009, kterým byla prodloužena lhůta pro splnění 
závazku statutárního města Přerova k provedení rekonstrukce budovy na ul. Čechova 43 
v Přerově, která byla stanovena na 5 let od právních účinků vkladu vlastnického práva 
do katastru nemovitostí (tj. do 3.12.2014), o 5 let, tzn. že termín realizace rekonstrukce 



objektu by měl být do 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí (tj. max. do 3.12.2019);

Další podmínka - využití
Upozorňuji, že dle smlouvy musí být budova rekonstruována, pouze za účelem výkonu 
veřejné správy v samostatné nebo přenesené působnosti statutárního města Přerova a umístění 
sídla Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace, do tohoto objektu a s tím 
spojeného provozu Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace, v tomto objektu a 
že po výše uvedenou dobu (pozn. 10 let od dokončení rekonstrukce) nebude objekt užívat 
ke komerčním či jiným výdělečným účelům, ani jej k takovým účelům pronajímat a ani že 
objekt nebo jeho část nepřevede ani nijak nezcizí ve prospěch třetí osoby či osob. 
Pokuta – za jakékoli porušení povinnosti je Kč 7.850.000,00

* Chemik – možnost využití objektu, základní otázka zní zda má město podnikat či ne

* Knihovna – pánové Lansinger a Beták diskutovali o pravděpodobné nadsazenosti nákladů na 
rekonstrukci budov (Čechova 43, Chemoprojekt) pro potřeby Městské knihovny

* dále probíhala diskuze o nastavení nájmů městského majetku a členové HV žádají zaslání Vnitřního 
předpisu číslo 7/2009  Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování Rady města 
Přerova a Zastupitelstva města Přerova o majetkoprávních úkonech

* Dle návrhu organizačního pracovníka by bylo nejlepší, kdyby si HV do příštího jednání vymezil tak 3 
až 5 základních otázek, kterým se chce věnovat. Každý bod by měl mít svého garanta, člověka, který 
se dané otázce bude nejvíce věnovat, rozumí jí a má v daném oboru zkušenosti.

Druhé jednání HV bylo ukončeno v 19.00 hodin.

Termín 3. jednání HV byl stanoven na čtvrtek 26. března 2015 od 16.30 hodin v zasedací místnosti 
Odboru správy majetku a komunálních služeb, Blahoslavova 3, 2. patro.

__________________________________________________________________________________
Úkoly:
1) paní Zora Horáková a pan Richard Šlechta přepracují materiál, včetně stanovení kritérií pro výběr 
      příspěvkových organizací, které budou podléhat auditu.

2) organizační pracovník – zajistí platné smlouvy o auditu

3) organizační pracovník – zajistí fungování hromadné adresy dle požadavku HV

4) členové – vymezení základních otázek, kterým se bude HV věnovat

5) organizační pracovník – zaslání Vnitřního předpisu 7/2009 členům HV

Organizační pracovník – Mgr. Vojtášek                                                               Předseda HV – Ing. Holan

____________________                                                                                          _____________________



Usnesení 2. jednání Hospodářského výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 26. 2. 2015

________________________________________________________________

UHV/2/1/2015  - Hlasování o vyřazení bodu č. 6 z programu jednání
Hospodářský výbor po projednání schválil program jednání a to v této podobě:
Program:
1. Schválení programu 2. jednání HV
2. Projednání připomínek k 1. zápisu HV
3. Návrh  Jednacího řádu
4. Priority Hospodářského výboru a
    návrhy členů HV k činnosti HV
5. Hromadná e-mailová adresa
6. Vyhlášení výběrového řízení na přezkoumání hospodaření města, audit účetních uzávěrek všech    
    jeho příspěvkových organizací a obchodních společností ve 100% vlastnictví města, a to za  
    ověřovaná účetní období kalendářních let 2015-2018 včetně souvisejících poradenských služeb
7. Diskuze

Hlasování:    PRO/ 7      PROTI/0      ZDRŽEL SE/1     -  SCHVÁLENO

___________________________________________________________________________

UHV/2/2/2015 -  připomínky k 1. zápisu HV – bez připomínek
Hospodářský výbor schválil předložený zápis z 1. jednání HV, které proběhlo dne 29. 1. 2015

Hlasování:    PRO/8     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0   - SCHVÁLENO
___________________________________________________________________________

UHV/2/3/2015 - Návrh  Jednacího řádu – bez připomínek
Hospodářský výbor po projednání schválil návrh Jednacího řádu výborů zastupitelstva města bez 
připomínek.

Hlasování:   PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/1  - SCHVÁLENO
___________________________________________________________________________

UHV/2/4/2015 - Hlasování o Kompetencích HV, dle návrhu pana Ing. Šlechty
Hospodářský výbor po projednání schvaluje návrh kompetencí HV ve znění:
Kompetence - Hospodářský výbor

a)     Provádí prověrky a rozbory hospodaření města, všech jeho příspěvkových organizací a obchodních společností ve 
100% vlastnictví města, a to zejména z hlediska hospodárnosti (finanční ukazatele), účelnosti, transparentnosti a 
kvality (nefinanční ukazatele). 

b)     Plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo města Přerova.
c)     Předkládá zastupitelstvu města své návrhy, stanoviska a doporučení.

Hlasování:   PRO/8        PROTI/0      ZDRŽEL SE/0  - SCHVÁLENO



___________________________________________________________________________

UVH/2/6/2015  - Usnesení 
Hospodářský výbor pověřuje paní Bc. Zoru Horákovou a pana Ing. Richarda Šlechtu 
přepracováním a aktualizací materiálu, včetně stanovení kritérií pro výběr příspěvkových 
organizací, které budou podléhat auditu.

Hlasování:    PRO/ 8       PROTI/0      ZDRŽEL SE/0   -  SCHVÁLENO

_________________________________________________________________

    ______________________                                    _______________________

     org. pracovník-Mgr. Vojtášek                                     předseda HV – Ing. Holan


