
Zápis z 3. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HV)

konaného dne 26. 3. 2015 v zasedací místnosti Odboru správy majetku a komunálních služeb od 
16.35 hodin do 19.55 hodin

Přítomni:
Ing.  Holan Vladimír – předseda HV
Beták Alexandr – člen HV
Bc. Horáková Zora – člen HV
Ing. Opatřil Petr – člen HV
Passinger Milan – člen HV
Ing. Samek Vladimír – člen HV
Ing. Šlechta Richard -  člen HV

Omluveni:
Landsinger František – člen HV
Verzich Jaroslav – člen HV

Hosté:
JUDr. Dutko Petr – advokát
Ing. Měřínský Petr – náměstek primátora
Ing. Střelec Bohumír – zastupitel 

P r o g r a m:
1. Schválení programu 3. jednání HV
2. Projednání připomínek k 2. zápisu HV
3. Stanovy
4. Vymezení základních otázek, kterým se bude HV věnovat
5. Různé/diskuze

Předseda HV zahájil jednání, přivítal přítomné členy i hosty JUDr. Dutka, Ing. Měřínského a Ing. 
Střelce.  Výbor je v počtu 7 přítomných členů, dva členové omluveni, usnášeníschopný.

Členové HV hlasovali , zda se jednání HV může zúčastnit  JUDr. Dutko, který není členem HV ani 
zastupitelem města Přerova.

UHV/3/0/2015 – Hlasování o přítomnosti JUDr. Dutka na 3. jednání HV 
Hlasování:   PRO/6   PROTI/0  ZDRŽEL SE/1  - SCHVÁLENO
JUDr. Dutko se bude účastnit dnešního jednání HV.

K bodu 1.
Schválení programu 3. jednání HV
Ing. Šlechta žádá o doplnění programu o další tři materiály. Proběhlo hlasování o jednotlivých 
materiálech.

UHV/3/1-1/2015  - Hlasování o zařazení materiálu „Analýza poskytnutých plateb za přijaté faktury 
se zdanitelným plněním v roce 2014 evidovaných v účetnictví města Přerova, všech jeho 
příspěvkových organizací a obchodních společností ve 100% vlastnictví města“ do programu 3.
jednání HV.

Hlasování:    PRO/ 6      PROTI/0      ZDRŽEL SE/1     -  SCHVÁLENO



Do programu 3. jednání HV se zařadil výše uvedený materiál na pozici č. 5.

UHV/3/1-2/2015  - Hlasování o zařazení materiálu „Stanovení hodnoty 100% obchodního podílu 

města a hodnoty likvidačního zůstatku společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o.“ do programu 3.

jednání HV

Hlasování:    PRO/ 1      PROTI/4      ZDRŽEL SE/2     
Do programu 3. jednání HV se výše uvedený materiál NEZAŘADÍ, materiál bude zařazen k projednání 
na dalším jednání HV v dubnu 2015. Členové HV budou do 10. 4. 2015 materiál připomínkovat, dne 
14. 4. 2015 rozešle organizační pracovník upravenou verzi materiálu, o které se bude dále hlasovat.

UHV/3/1-3/2015  - Hlasování o zařazení materiálu „Rozbor hospodaření společnosti Teplo Přerov,

a.s. v oblasti správy zimního stadionu, plaveckých areálů, městské sportovní haly, Hotelu zimní 

stadion a Klubu Teplo za období let 2011 – 2014“ do programu 3. jednání HV

Hlasování:    PRO/ 1      PROTI/3      ZDRŽEL SE/3     
Do programu 3. jednání HV se výše uvedený materiál NEZAŘADÍ, materiál bude zařazen k projednání 
na dalším jednání HV v dubnu 2015. Členové HV budou do 10. 4. 2015 materiál připomínkovat, dne 
14. 4. 2015 rozešle organizační pracovník upravenou verzi materiálu, o které se bude dále hlasovat.

Po projednání byl schválen program 3. jednání HV v této podobě:
P r o g r a m:
1. Schválení programu 3. jednání HV
2. Projednání připomínek k 2. zápisu HV
3. Stanovy (materiál Ing. Samek a Ing. Šlechta)
4. Vymezení základních otázek, kterým se bude HV věnovat
5. Poskytnuté platby za přijaté faktury (materiál Ing. Šlechta)
6. Různé/diskuze

K bodu 2.
Projednání připomínek k 2. zápisu HV
2. zápis HV – bez připomínek
UHV/3/2/2015 Členové HV nemají připomínky k 2. zápisu jednání HV
Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0   - SCHVÁLENO

K bodu 3.
Stanovy
Materiály byly předloženy Ing. Samkem a Ing. Šlechtou.
Proběhla obsáhlá diskuse k danému tématu, kdy se členové HV shodli na názoru, že je potřebné 
změnit stávající stanovy společností, aby byly společnosti lépe kontrolovatelné.
K dané problematice promluvil i JUDr. Dutko, který se snažil objasnit určité otázky a důvody, proč 
stanovy společností vypadají tak jak vypadají.  Zadání pro tvorbu stanov společností znělo „vytvořit co 
možná nejjednodušší a nejkratší stanovy“. Nemusí se uvádět vše co vyplývá jasně ze zákona.
Seznámil členy HV s některými ustanoveními zákona o Obchodních korporacích a zákona o obcích, 
které s danou problematikou úzce souvisí.

Členové HV se následně dohodli, že do 10. dubna 2015 budou připomínkovat materiál pana Šlechty: 

„Zásady a doporučení pro obsah stanov municipálních obchodních společností s obchodní firmou 

Technické služby města Přerova, s.r.o. a Teplo Přerov a.s.“

Připomínky budou zpracovány organizačním pracovníkem HV do 14. dubna 2015 a následně 

přeposlány členům HV k prostudování a následnému schválení na dubnovém jednání HV.



K bodu 4.
Vymezení základních otázek, kterým se bude HV věnovat
V současné době členové HV nebudou vyhledávat další témata k řešení.  Nyní jsou rozpracovány tři 
důležité materiály a není nutné otevírat další témata.
Pan Alexandr Beták projevil zájem o oblast nemovitostí, k němu se připojil pan Petr Opatřil.
Organizační pracovník sdělil, že v blízké době bude hotový materiál o zbytném majetku města 
Přerova. Na základě tohoto materiálu, pak bude možné řešit další otázky z oblasti prodeje, nájmu či 
odkupu nemovitostí.

K bodu 5.
Poskytnuté platby za přijaté faktury
S materiálem předloženým panem Šlechtou ostatní členové HV souhlasili. Pouze paní Horáková žádá 
o vypuštění následující věty:
Zpracovatelé návrhu neočekávají žádné zvýšené nároky na poskytovatele požadovaných účetních dat 
ani na tvůrce samotné základní analýzy.
Dle paní Horákové je nutné vždy za takovým úkolem vidět práci lidí, kteří nejsou přímo 
administrativními pracovníky, ale budou muset požadované podklady nachystat (např. ředitelky 
školek). 
UHV/3/5/2015 Hlasování HV o podobě materiálu Ing. Šlechty s úpravou – vypuštěním výše 
uvedené věty.
Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0   - SCHVÁLENO

Členové HV schválili materiál v podobě (viz. příloha č. 3)

K bodu 6.
Různé/diskuze

Hromadná adresa HV
Organizační pracovník  sdělil členům výboru, že byla původní adresa HV                          
vyborzm.hosp@prerov.eu
změněna dle schváleného Jednacího řádu následovně: VyborZM.hospv@prerov.eu
Dle požadavku členů HV byla adresa nastavena tak, aby přeposílala materiály přímo na jednotlivé 
adresy členů HV a organizačního pracovníka.

Péče o zeleň
Ing. Samek vznesl dotaz na údržbu zeleně v Přerově.
Organizační pracovník sdělil, že ve městě Přerově se o zeleň starají TSMPr, s.r.o. a Konvička s.r.o.
Území města je rozděleno na několik částí.  TSMPr, s.r.o. a Konvička, s.r.o. provádí údržbu zeleně 
podle uzavřených smluv na jednotlivých částech města.

Třetí jednání HV bylo ukončeno v 19.55 hodin.

Termín 4. jednání HV byl stanoven na středu 22. dubna 2015 od 16.30 hodin v zasedací místnosti 
Odboru správy majetku a komunálních služeb, Blahoslavova 3, 2. patro.



__________________________________________________________________________________
Úkoly:
1) členové HV budou do 10. dubna 2015 připomínkovat níže uvedené materiály:
     * Zásady a doporučení pro obsah stanov municipálních obchodních společností s obchodní firmou  

         Technické služby města Přerova, s.r.o. a Teplo Přerov a.s.

     * Stanovení hodnoty 100% obchodního podílu města a hodnoty likvidačního zůstatku společnosti 
         Přerovská rozvojová, s.r.o.
     * Rozbor hospodaření společnosti Teplo Přerov, a.s. v oblasti správy zimního stadionu, plaveckých 
        areálů, městské sportovní haly, Hotelu zimní stadion a Klubu Teplo za období let 2011 – 2014

2) organizační pracovník do 14. dubna 2015 zpracuje připomínky k materiálům a rozešle upravené  
      materiály členům HV

____________________                                                                                          _____________________
Organizační pracovník                                                                                                        předseda HV
Mgr. Zdeněk Vojtášek                                                                                                      Ing. Vladimír Holan

Přílohy:
1)  prezenční listina
2)  usnesení 3. jednání HV
3 ) materiál: Analýza poskytnutých plateb za přijaté faktury se zdanitelným plněním v roce 2014 evidovaných v účetnictví města 

                             Přerova, všech jeho příspěvkových organizací a obchodních společností ve 100% vlastnictví města

4 ) materiály k připomínkování členy HV
      4-1 - Zásady a doporučení pro obsah stanov municipálních obchodních společností s obchodní firmou Technické služby města Přerova, 

                   s.r.o. a Teplo Přerov a.s

      4-2 - Stanovení hodnoty 100% obchodního podílu města a hodnoty likvidačního zůstatku společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o.
     4-3 - Rozbor hospodaření společnosti Teplo Přerov, a.s. v oblasti správy zimního stadionu, plaveckých areálů, městské sportovní haly, 

                      Hotelu zimní stadion a Klubu Teplo za období let 2011 – 2014



Usnesení 3. jednání Hospodářského výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 26. 3. 2015

________________________________________________________________

UHV/3/0/2015 – Hlasování o přítomnosti JUDr. Dutka na 3. jednání HV.

Hospodářský výbor po projednání schválil účast JUDr.  Dutka na 3. jednání  výboru.

Hlasování:   PRO/6   PROTI/0  ZDRŽEL SE/1  

___________________________________________________________________________

UHV/3/1-1/2015  - Hlasování o zařazení materiálu „ Analýza poskytnutých plateb za přijaté faktury se 
zdanitelným plněním v roce 2014 evidovaných v účetnictví města Přerova, všech jeho příspěvkových 
organizací a obchodních společností ve 100% vlastnictví města“ do programu 3. jednání HV.

Hospodářský výbor po projednání schválil zařazení materiálu „Analýza poskytnutých plateb za 
přijaté faktury se zdanitelným plněním v roce 2014 evidovaných v účetnictví města Přerova, všech 
jeho příspěvkových organizací a obchodních společností ve 100% vlastnictví města“ do programu 3. 
jednání HV (bod č. 5.)

Hlasování:    PRO/ 6      PROTI/0      ZDRŽEL SE/1     

___________________________________________________________________________
UHV/3/1-2/2015  - Hlasování o zařazení materiálu „Stanovení  hodnoty  100% obchodního podílu 
města a hodnoty likvidačního zůstatku společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o.“ do programu 3. 
jednání HV.

Hospodářský výbor se po projednání neusnesl na zařazení materiálu „Stanovení hodnoty 100% 
obchodního podílu města a hodnoty likvidačního zůstatku společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o.“

do programu 3. jednání HV

Hlasování:   PRO/ 1      PROTI/4      ZDRŽEL SE/2     

___________________________________________________________________________
UHV/3/1-3/2015  - Hlasování o zařazení materiálu „Rozbor hospodaření společnosti Teplo Přerov, 
a.s. v oblasti správy zimního stadionu, plaveckých areálů, městské sportovní haly, Hotelu zimní 
stadion a Klubu Teplo za období let 2011 – 2014“ do programu 3. jednání HV.

Hospodářský výbor se po projednání neusnesl na zařazení materiálu „Rozbor hospodaření 
společnosti Teplo Přerov, a.s. v oblasti správy zimního stadionu, plaveckých areálů, městské 
sportovní haly, Hotelu zimní stadion a Klubu Teplo za období let 2011 – 2014“ do programu 3. 

jednání HV.

Hlasování:    PRO/ 1      PROTI/3      ZDRŽEL SE/3



___________________________________________________________________________
UHV/3/2/2015 -  Připomínky k 2. zápisu z jednání HV, které se konalo dne 26. 2. 2015
Hospodářský výbor po projednání schválil předložený zápis z 2. jednání HV bez připomínek.

Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0   
__________________________________________________________________________________
UHV/3/5/2015  Hlasování o podobě materiálu Ing. Šlechty
Analýza poskytnutých plateb za přijaté faktury se zdanitelným plněním v roce 2014 evidovaných 
v účetnictví města Přerova, všech jeho příspěvkových organizací a obchodních společností ve 100% 
vlastnictví města
po úpravě  - vypuštění věty:
Zpracovatelé návrhu neočekávají žádné zvýšené nároky na poskytovatele požadovaných účetních dat 
ani na tvůrce samotné základní analýzy.

Hospodářský výbor po projednání schválil předložení materiálu  Analýza poskytnutých plateb za 
přijaté faktury se zdanitelným plněním v roce 2014 evidovaných v účetnictví města Přerova, všech 
jeho příspěvkových organizací a obchodních společností ve 100% vlastnictví města v podobě (viz. 
příloha č. 3 zápisu) do Zastupitelstva města Přerova.

Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0   
_________________________________________________________________________________

    ______________________                                    _______________________

      organizační  pracovník                                                          předseda HV

      Mgr. Zdeněk Vojtášek                                                         Ing. Vladimír Holan         


