
Zápis ze 4. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HV)

konaného dne 22. 4. 2015 v zasedací místnosti Odboru správy majetku a komunálních služeb od 
16.35 hodin do 18.45 hodin

Přítomni:
Ing.  Holan Vladimír – předseda HV
Beták Alexandr – člen HV
Bc. Horáková Zora – člen HV
Landsinger František – člen HV
Ing. Opatřil Petr – člen HV
Passinger Milan – člen HV
Ing. Šlechta Richard -  člen HV – pozdější příchod 16.57 hodin

Omluveni:
Verzich Jaroslav – člen HV
Ing. Samek Vladimír – člen HV

Hosté:
pan Sedlák

P r o g r a m:
1. Schválení programu 4. jednání HV
2. Projednání připomínek ke 3. zápisu HV
3. Materiál -  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.  Materiál - Stanovení hodnoty 100% obchodního podílu města a hodnoty likvidačního zůstatku  

                      společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o.

5. Materiál - 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.

6. Nemovitosti 

                       6.1.  Strojař (stanovisko k bourání)

                       6.2. městem vlastněné nemovitosti 

7. Různé/diskuze

Předseda HV zahájil jednání, přivítal přítomné členy i hosta pana Sedláka.  Výbor je v počtu 6
přítomných členů, dva členové omluveni, jeden člen pozdější příchod, usnášeníschopný.

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

UHV/4/0/2015 – Hlasování o přítomnosti pana Sedláka na 4. jednání HV 
Hlasování:   PRO/6   PROTI/0  ZDRŽEL SE/0  - SCHVÁLENO
Pan Sedlák se bude účastnit dnešního jednání HV.

K bodu 1.
Schválení programu 4. jednání HV
Ing. Holan podal návrh na vyřazení bodu číslo 5. Rozbor hospodaření společnosti  Teplo  Přerov, a.s...  



ze 4. jednání HV, z důvodu, že podobný materiál je už připravovaný pro předsedu představenstva 
společnosti pana Ing. Vránu. Jakmile budou známy výstupy, Ing. Holan podá zprávu ostatním členům 
HV.

UHV/4/1/2015  - Hlasování o vyřazení 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 z programu 4. jednání HV.

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

Z programu 4. jednání HV byl vyřazen výše uvedený materiál.

Po projednání byl schválen program 4. jednání HV v této podobě:

P r o g r a m:
1. Schválení programu 4. jednání HV
2. Projednání připomínek ke 3. zápisu HV
3. Materiál -  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.  Materiál - Stanovení hodnoty 100% obchodního podílu města a hodnoty likvidačního zůstatku  

                      společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o.

5. Nemovitosti 

                       5.1.  Strojař (stanovisko k bourání)

                       5.2. městem vlastněné nemovitosti 

6. Různé/diskuze

K bodu 2.
Projednání připomínek ke 3. zápisu HV
3. zápis HV – bez připomínek
UHV/4/2/2015 Členové HV nemají připomínky ke 3. zápisu jednání HV
Hlasování:    PRO/6     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0   - SCHVÁLENO

K bodu 3.
Materiál -  Zásady a doporučení pro obsah stanov municipálních obchodních společností s               

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

Členové HV připomínkovali materiál v termínu do 10. dubna 2015, následně byly připomínky
organizačním pracovníkem zapracovány do stávajícího materiálu. Na 4. jednání HV proběhla diskuze  
o změnách na materiálu. Konečná verze materiálu, o které bylo členy HV hlasováno tvoří přílohu č. 3
tohoto zápisu.

V 16.57 hodin přichází na jednání HV Ing. Šlechta.

UHV/4/3/2015 Schválení podoby materiálu Zásady a doporučení pro obsah stanov municipálních 

obchodních společností s obchodní firmou Technické služby města Přerova, s.r.o. a Teplo Přerov a.s.

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

K bodu 4.
Materiál - Stanovení hodnoty 100% obchodního podílu města a hodnoty likvidačního zůstatku  

                   společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o.

S tímto materiálem členové HV souhlasili a nevyslovili žádné  připomínky.



UHV/4/4/2015 Schválení podoby materiálu Stanovení hodnoty 100% obchodního podílu města a 

hodnoty likvidačního zůstatku  společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o.

Hlasování:    PRO/5     PROTI/0     ZDRŽEL SE/2   - SCHVÁLENO

K bodu 5.
Nemovitosti
5.1) STROJAŘ
Ing. Holan seznámil ostatní členy HV s výsledky jednání o nemovitosti STOJAŘ. Zastupitelstvo města 
se nedohodlo na jedné variantě využití. Na jednání na Ministerstvu obrany, proto zástupci města 
předložili tři varianty možného využití Strojaře . První varianta demolice, druhá přestavba objektu na 
sociální bydlení a třetí varianta přeměna na sídlo magistrátu. Další jednání proběhne v průběhu 
měsíce května 2015, kdy zástupci města budou dále jednat o záměrech s Ministerstvem obrany a 
Ministerstvem financí.

Jakmile bude znám výsledek jednání, bude předseda HV informovat ostatní členy HV.

5.2) městem vlastněné nemovitosti
Organizační pracovník seznámil členy HV s materiálem, který je k dispozici na úložišti dat. Odkaz na 
úložiště dat zašle organizační pracovník všem členům HV v co nejkratším termínu.

Organizační pracovník dále vysvětlil princip řazení majetku do čtyř skupin:
- NEZBYTNĚ NUTNÝ MAJETEK – nemovitý majetek potřebná pro fungování orgánů statutárního města  
                                                         a Magistrátu města Přerova
- POTŘEBNÝ MAJETEK – nemovitý majetek potřebný pro poskytování služeb občanům statutárního 
                                            města
- VYUŽITELNÝ MAJETEK – nemovitý majetek, který je možno pronajmout na využití ke komerčním 
                                              účelům nebo pronajmout (vypůjčit) společenským sdružením
- NEPOTŘEBNÝ MAJETEK – nemovitý majetek, pro který není jak v současné době, tak v nejbližší 
                                                perspektivě využití
Do tohoto materiálu nejsou zahrnuty samostatné nebytové prostory vlastněné městem.

Členové HV by se měli řádně seznámit  s tímto materiálem a případně se k němu vyjádřit.

K bodu 6.
Různé/diskuze
*Ing. Holan podal informaci členům HV, že byla městu nabídnuta  ke koupi nemovitost Velká Dlážka, 
č.p. 527 za cca 55 mil. Kč.

*PRIOR byl předán firmě STRABAG ke stavbě, předpokládaný termín dokončení je 6/2016.

*Předsedou HV byl vznesen požadavek na informace, týkající se hospodaření s lesy. Dotaz na 
zahoření části lesa v Penčicích.

Organizační pracovník sdělil, že zahoření cca 2 hektarů lesa v okolí Penčic bylo zaviněno 
nedůsledností zahrádkáře, který prováděl vypalování trávy a oheň se následně nekontrolovatelně 
rozhořel.



Podrobnější informace o hospodaření s lesy zajistí organizační pracovník prostřednictvím společnosti 
TSMPr, která má na starosti správu lesů. Vzhledem k nutnému řešení kalamitní situace s kůrovcem se 
předpokládá doba doložení podrobné zprávy tak za dva měsíce (začátkem července 2015).

Čtvrté jednání HV bylo ukončeno v 18.45 hodin.

Termín 5. jednání HV byl stanoven na čtvrtek 28. května 2015 od 16.30 hodin v zasedací místnosti 
Odboru správy majetku a komunálních služeb, Blahoslavova 3, 2. patro.

__________________________________________________________________________________
Úkoly:
1) organizační pracovník provede úpravu materiálu Zásady a doporučení pro obsah stanov 
municipálních obchodních společností s obchodní firmou Technické služby města Přerova, s.r.o. a 
Teplo Přerov a.s. a rozešle jej k připomínkování vedoucím odborů MMPr a dotčeným organizacím, 
dále zajistí jeho předložení na ZM dne 11.5.2015.

2) Organizační pracovník rozešle materiál Stanovení hodnoty 100% obchodního podílu města a 
hodnoty likvidačního zůstatku  společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o  k připomínkování všem 
vedoucím odborů MMPr a dotčeným organizacím, dále zajistí jeho předložení na ZM dne 11.5.2015.

3) Organizační pracovník zašle všem členům HV odkaz na úložiště dat s materiálem o 
nemovitostech vlastněných Statutárním městem Přerov. (Odkaz odeslán dne 29. 4. 2015)

4) Organizační pracovník zajistí (do dvou měsíců) přes společnost TSMPr zprávu o hospodaření 
v lesích.

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

Přílohy:
1)    Prezenční listina
2)   Usnesení 4. jednání HV
3)  Materiál 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)  Materiál  Stanovení hodnoty 100% obchodního podílu města a hodnoty likvidačního zůstatku  

                     společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o.



Usnesení 4. jednání Hospodářského výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 22. 4. 2015

________________________________________________________________

UHV/4/0/2015 – Hlasování o přítomnosti pana Sedláka na 4. jednání HV.

Hospodářský výbor po projednání schválil účast pana Sedláka na 4. jednání  výboru.

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

___________________________________________________________________________

UHV/4/1/2015  - Hlasování o vyřazení 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   z programu 4. jednání HV.

Hospodářský výbor po projednání schválil vyřazení 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   z programu 4. jednání HV a schválil 

příslušně upravený program.

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

___________________________________________________________________________

UHV/4/2/2015 -  Připomínky ke 3. zápisu z jednání HV, které se konalo dne 26. 3. 2015

Hospodářský výbor po projednání schválil předložený zápis ze 3. jednání HV bez připomínek.

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

UHV/4/3/2015  Hlasování o podobě materiálu Zásady a doporučení pro obsah stanov municipálních 

obchodních společností s obchodní firmou Technické služby města Přerova, s.r.o. a Teplo Přerov a.s.

Hospodářský výbor po projednání schválil předložení materiálu Zásady a doporučení pro obsah 

stanov municipálních obchodních společností s  obchodní firmou Technické služby města Přerova, 

s.r.o. a Teplo Přerov a.s. v podobě (viz. příloha č. 3 zápisu) do Zastupitelstva města Přerova.

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



    
__________________________________________________________________________________

UHV/4/4/2015  Hlasování o podobě materiálu Stanovení hodnoty 100% obchodního podílu města 

a hodnoty likvidačního zůstatku  společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o.

Hospodářský výbor po projednání schválil předložení materiálu Stanovení hodnoty 100% 

obchodního podílu města a hodnoty likvidačního zůstatku  společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o.

v podobě (viz. příloha č. 4  zápisu) do Zastupitelstva města Přerova.

Hlasování:    PRO/5     PROTI/0     ZDRŽEL SE/2   
_________________________________________________________________________________

_____________________                                    _______________________

      organizační  pracovník                                                          předseda HV

      Mgr. Zdeněk Vojtášek                                                         Ing. Vladimír Holan         


