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ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEROVA

Přerov 22.4.2015

Předloha pro 6. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 11.5.2015

Pořadové číslo: 

Předkladatel: Ing. Vladimír Holan, předseda Hospodářského výboru

Navrhovatel: Hospodářský výbor

Zpracovatel: Hospodářský výbor

Název 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.

Návrhy na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

U k l á d á  Radě města vypracování zprávy o 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 a předložení svých doporučení nejpozději na 8. zasedání 
zastupitelstva.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Vybrané cíle Plánu pro Přerov 2014-2018

 změnit smysl řízení města, jeho organizací, jím vlastněných obchodních společností 
– a to na otevřenou a transparentní službu, které se mohou aktivně účastnit občané

 zefektivnit nakládání s městským majetkem a prostředky
 účinně čelit korupci a zvýšit politickou zodpovědnost volených orgánů
 prosadíme ve vedení městských společností odbornost před stranickou příslušností a 

zprůhledníme hospodaření těchto společností
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Smyslem navrženého usnesení je získat ucelený přehled o

 dopadech správy zimního stadionu, plaveckých areálů, městské sportovní haly,  
Hotelu zimní stadion a Klubu Teplo, a to jak na hospodářské výsledky společnosti 
Teplo Přerov, a.s. tak i na samotnou cenu tepla a teplé užitkové vody pro její 
koncové odběratele, a to zejména pro město Přerov, jeho příspěvkové organizace a 
obchodní společnosti ve 100% vlastnictví města.

 nákladech na provoz a běžnou údržbu těchto zařízení
 příjmech z provozování těchto zařízení
 investicích do těchto zařízení a souvisejících rozhodovacích procesech
 organizační struktuře a personálním obsazení v části týkající se správy a údržby 

těchto zařízení

Zpracovatelé předpokládají, že dané zprávy byly v uplynulých letech představenstvem a vedením 
společnosti Teplo Přerov pravidelně analyzovány a zpracovávány a nelze tudíž očekávat žádné 
zvýšené nároky na zpracování celkové hodnotící zprávy pro zastupitelstvo města Přerova za 
požadované období.



Strana 1

Zimní stadion
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Městská sportovní hala
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Relaxační objekt

Hotel Zimní stadion
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Plavecký areál
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Klub Teplo


