
Zápis z 5. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HV)

konaného dne 28. 5. 2015 v zasedací místnosti Odboru správy majetku a komunálních služeb od 
16.35 hodin do 19.45 hodin

Přítomni:
Ing.  Holan Vladimír – předseda HV
Landsinger František – člen HV
Ing. Opatřil Petr – člen HV
Passinger Milan – člen HV
Ing. Samek Vladimír – člen HV
Ing. Šlechta Richard -  člen HV

Omluveni:
Beták Alexandr –  člen HV
Bc. Horáková Zora – člen HV
Verzich Jaroslav – člen HV

Hosté:
pan Sedlák René
Ing. Vrána - zastupitel SMPr (odchod 18.34)
Ing. Střelec - zastupitel SMPr (příchod 16.42, odchod 18.26)

P r o g r a m:
1. Schválení programu 5. jednání HV
2. Projednání připomínek k 4. zápisu HV
3. MAJETEK MĚSTA

4.  Dotační podpora – návrh kritérií

5. Materiál – Transparentní účty

6. Různé/diskuze

Předseda HV zahájil jednání, přivítal přítomné členy i hosty.  Výbor je v počtu 6 přítomných členů, tři 
členové omluveni, usnášeníschopný.

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

UHV/5/0/2015 – Hlasování o přítomnosti pana Sedláka na 5. jednání HV 
Hlasování:   PRO/6   PROTI/0  ZDRŽEL SE/0  - SCHVÁLENO
Pan Sedlák se bude účastnit dnešního jednání HV.

K bodu 1.
Schválení programu 5. jednání HV
Ing. Samek navrhl přesunout projednání bodu 3 – MAJETEK MĚSTA na příští schůzi, a to z důvodu 
velkého rozsahu dané materie. 

UHV/5/1.1/2015  - Hlasování o vyřazení materiálu MAJETEK MĚSTA z programu 5. jednání HV.

Hlasování:    PRO/ 5      PROTI/0      ZDRŽEL SE/1 (Holan)     -  SCHVÁLENO

Ing. Šlechta navrhl zařadit jako bod tři programu revizi plnění usnesení z předcházejících jednání HV. 



UHV/5/1.2/2015  - Hlasování o zařazení bodu Revize plnění stávajících přijatých usnesení HV do

programu 5. jednání HV jako bod 3.

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

Po projednání byl schválen program 5. jednání HV v této podobě:

P r o g r a m:
1. Schválení programu 5. jednání HV
2. Projednání připomínek k 4. zápisu HV
3. Revize plnění stávajících přijatých usnesení HV

4.  Dotační podpora – návrh kritérií

5. Materiál – Transparentní účty

6. Různé/diskuze

K bodu 2.
Projednání připomínek ke 4. zápisu HV

4. zápis HV – bez připomínek, které by vyžadovaly změnu zápisu
UHV/5/2.1/2015 Členové HV nemají připomínky k zápisu z 4. jednání HV
Hlasování:    PRO/6     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0   - SCHVÁLENO

V rámci tohoto bodu proběhla diskuze o vázanosti členů statutárních orgánů městských obchodních 
společností smlouvou o výkonu funkce člena statutárního orgánu, a to ve vztahu ke sdělovaní 
informací nabytých v rámci výkonu funkce člena orgánu na půdě výboru či jiných orgánů města 
Přerova. Ing. Šlechta navrhl vyzvat RM, aby se danou problematikou zabývala při výkonu funkce valné 
hromady municipálních společností. 
Vojtášek a Ing. Holan upozornili, že HV je poradním a iniciativním orgánem ZM nikoli RM. V dané věci 
přijal HV usnesení:

UHV/5/2.2/2015 HV po projednání žádá Ing. Holana a Ing. Vránu, aby projednali na Radě města 
Přerova jako valné hromadě municipálních obchodních společností možnost poskytování informací 
získaných zástupci statutárního města Přerova jmenovanými do orgánů (dozorčích/statutárních) 
municipálních společností při výkonu funkce člena příslušných orgánů ve vztahu ke smlouvám o 
výkonu funkce člena orgánu daných společností.

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

V 16.42 přichází host : Ing. Střelec, zastupitel SMPr
HV dále diskutoval otázku adresnosti hlasování HV a přijal toto usnesení:

UHV/5/2.3/2015 HV po projednání ukládá organizačnímu pracovníkovi, aby zajistil, že v případě 
nejednotného hlasování o každém usnesení HV bude ze zápisu z jednání HV zřejmé, jak každý člen 
HV hlasoval.

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

K bodu 3.
Revize plnění stávajících přijatých usnesení HV.

Revize UHV/3/5/2015 – 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



Ing. Šlechta: materiál nebyl doposud projednán na ZM, o požadované podklady požádal 
prostřednictvím pana primátora, kdy se mu dostalo jen některých podkladů. 
Ing. Vrána: poznamenal, že dle jeho názoru je rozsah záběru HV příliš široký a při zachování stávající 
šíře záběru činnosti nebude HV schopen žádný ze započatých úkolů dokončit

Následovala diskuze, na jejímž základě přijal HV usnesení:

UHV/5/3.1/2015 HV po projednání ukládá předsedovi, aby v souladu s usnesením UHV/3/5/2015 
předložil 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 na 7. jednání ZM, s tím, aby RM informovala ZM o výsledcích 
analýzy dat na jeho 10. jednání.

Hlasování:    PRO/5     PROTI/0     ZDRŽEL SE/1 (Holan)  - SCHVÁLENO

Revize UHV/4/3/2015 – Zásady a doporučení pro obsah stanov municipálních obchodních společností 

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

Vojtášek: materiál byl zaslán k vyjádření kontrolnímu a finančnímu výboru

Landsinger: HV ke svému rozhodnutí doposud nepožadoval vyjádření jiného výboru
Následovala diskuze, na jejímž základě přijal HV usnesení:

UHV/5/3.2/2015 HV po projednání ukládá organizačnímu pracovníkovi, aby předal materiál 

schválený usnesením UHV/4/3/2015 Zásady a doporučení pro obsah stanov municipálních 

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

k projednání a připomínkám Kontrolnímu výboru a Finančnímu a rozpočtovému výboru a žádá 

uvedené výbory o sdělení stanoviska do 31. 7. 2015.

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

V 18.26 jednání opouští Ing. Střelec.

Revize UHV/4/4/2015 – Stanovení hodnoty 100% obchodního podílu města a hodnoty likvidačního 

zůstatku společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o.

HV po diskuzi přijímá usnesení:

UHV/5/3.3/2015 HV po projednání ruší usnesení UHV/4/4/2015.

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

V 18.34 jednání opouští Ing. Vrána.

K bodu 4.
Materiál - Dotační podpora – návrh kritérií

K předcházející e-mailové korespondenci mezi členy HV k danému tématu se vyjádřila e-mailem Bc. 

Horáková a požádalo o zapsání připomínek do zápisu:



1. Přímé podpory

„Důrazně žádám, aby nebyly školy využívány pro administraci jakýchkoliv dotazníků a průzkumů, 

které se netýkají přímo jejich hlavní činnosti. Toto není záležitost škol a neslučuje se s jejich činností. 

Školy nejsou příjemci těchto dotací. Škola není agentura, která může toto administrovat. 

Školy mají uzavřené nájemní smlouvy. S nájemci je možno se spojit a od nich vyžádat potřebné údaje. 

Každá organizace eviduje adresy svých členů a tím pádem pro ni není problém rozdělit děti na 

přerovské a mimo přerovské. Nehledě na to, že opět narážím na hranici 4 let. 

2. Granty Návrh postupu:

S bodem 4 zásadně nesouhlasím. Tuto agendu umí zpracovat poskytovatelé sportovních a 

volnočasových aktivit. Údaje má dodat žadatel o dotaci. Vím, že tyto údaje výše zmíněné organizace 

mají. 

Pokud je nechcete oslovovat, ať dotazníky zpracuje agentura, ale ne školy, resp. učitelky na školách.“

Po následné rozsáhlé diskuzi přijal HV níže uvedené usnesení:

UHV/5/4/2015 HV po projednání 

1. nesouhlasí s předloženým materiálem z důvodu zavádějícího systému bodování. Dále 

postrádá v daném materiálu preferenci podpory sportovního a volnočasového vyžití dětí ve 

věku 4 – 18 let, a to bez vazby na posuzování výkonnostní úrovně. Doporučuje 

předkladateli v oblasti vrcholového sportu preferovat v kategorii dospělých podporu pouze 

jednoho žadatele.

Hlasování:    PRO/5     PROTI/0     ZDRŽEL SE/1 (Landsinger)   -  SCHVÁLENO

2. doporučuje předkladateli při rozhodování v oblasti podpory sportu a volnočasových aktivit 

analyzovat komplexní financování sportovišť a volnočasových zařízení ve vlastnictví SMPr a 

municipálních obchodních společností (zimní stadion, plavecký areál, školní hřiště a 

tělocvičny, klub Teplo, …).

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

K bodu 5.
Materiál – Transparentní účty

Materiál okomentoval p. Passinger, který členy HV informoval o aktivitě MMPr v dané oblasti. Po 
následné diskuzi přijal HV usnesení:

UHV/5/5/2015 HV po projednání souhlasí s předloženým materiálem a doporučuje RM jeho 

schválení.

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



K bodu 6.
Různé/diskuze
V daném bodě se HV věnoval projednání předloženého návrhu Vnitřního předpisu – PRAVIDLA pro 
poskytování odměn ředitelům příspěvkových organizací. Po diskuzi přijal HV v dané věci následující 
opatření:
UHV/5/6/2015 HV po projednání požaduje pro potřeby přijetí kvalifikovaného rozhodnutí ve věci

po předkladateli doplnění podkladů, a to:

- vnitřní předpis (pokud takový existuje) o stanovení platu pro výkon funkce ředitele a 

dalších vedoucích pracovníků příspěvkové organizace, 

- zřizovací listiny (v platném znění) p.o. 

- stanovení povinnosti ředitele p.o. ve vztahu ke zřizovateli apod.

- další směrnice či podobné dokumenty zřizovatele platné pro p.o. 

- vnitřní kontrolní systém daných p.o.

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

Páté jednání HV bylo ukončeno v 19.45 hodin.

Termín 6. jednání HV byl stanoven na čtvrtek 18. června 2015 od 16.30 hodin v zasedací místnosti 
Odboru správy majetku a komunálních služeb, Blahoslavova 3, PŘÍZEMÍ.
__________________________________________________________________________________
Úkoly:
1) organizační pracovník s předsedou HV zajistí 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 na ZM konané dne 
8. června 2015.

2) organizační pracovník rozešle 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. 

k projednání a připomínkám Kontrolnímu výboru a Finančnímu a rozpočtovému výboru a žádá 

uvedené výbory o sdělení stanoviska do 31. 7. 2015.

3) organizační pracovník zašle stanovisko předkladateli (Odbor SVŠ) materiálu Dotační podpora –

návrh kritérií

4) organizační pracovník zašle zápis z 5. jednání HV organizačnímu pracovníkovi Komise pro 

otevřenou radnici, kvůli stanovisku k materiálu o transparentních účtech

5) organizační pracovník zašle předkladateli  požadavek na doplnění podkladů pro přijetí 

stanoviska k materiálu „Pravidla pro poskytování odměn ředitelům PO“

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

Přílohy:
1)    Prezenční listina
2)  Usnesení 5. jednání HV



Usnesení 5. jednání Hospodářského výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 28. 5. 2015

________________________________________________________________

UHV/5/0/2015 – Hlasování o přítomnosti pana René Sedláka na 5. jednání HV.

Hospodářský výbor po projednání schválil účast pana Sedláka na 5. jednání  výboru.

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

___________________________________________________________________________

UHV/5/1.1/2015  - Hlasování o vyřazení materiálu  MAJETEK MĚSTA  z programu 5. jednání HV.

Hospodářský výbor po projednání schválil vyřazení materiálu  MAJETEK MĚSTA z programu 5. 

jednání HV.  a schválil příslušně upravený program.

Hlasování:    PRO/ 5      PROTI/0      ZDRŽEL SE/1 (Holan) 

UHV/5/1.2/2015  - Hlasování o zařazení bodu Revize plnění stávajících usnesení do programu 5. 

jednání HV.

Hospodářský výbor po projednání schválil zařazení materiálu  Revize plnění stávajících usnesení do

programu 5. jednání HV  a schválil příslušně upravený program.

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

___________________________________________________________________________

UHV/5/2.1/2015 -  Připomínky ke 4. zápisu z jednání HV, které se konalo dne 22. 4. 2015

Hospodářský výbor po projednání schválil předložený zápis ze 4. jednání HV bez připomínek, které 
by vyžadovaly změnu zápisu

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

UHV/5/2.2/2015 Možnost poskytování informací

Hospodářský výbor po projednání žádá Ing. Holana a Ing. Vránu, aby projednali na Radě města 
Přerova jako valné hromadě municipálních obchodních společností možnost poskytování informací 
získaných zástupci statutárního města Přerova jmenovanými do orgánů (dozorčích/statutárních) 
municipálních společností při výkonu funkce člena příslušných orgánů ve vztahu ke smlouvám o 
výkonu funkce člena orgánu daných společností.

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



UHV/5/2.3/2015  Zápis nejednotného hlasování

Hospodářský výbor po projednání ukládá organizačnímu pracovníkovi, aby zajistil, že v případě 
nejednotného hlasování o každém usnesení HV bude ze zápisu z jednání HV zřejmé, jak každý člen 
HV hlasoval.

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

__________________________________________________________________________________

UHV/5/3.1/2015 revize 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

Hospodářský výbor po projednání ukládá předsedovi, aby v souladu s usnesením UHV/3/5/2015 
předložil 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 na 7. jednání ZM, s tím, aby RM informovala ZM o výsledcích 
analýzy dat na jeho 10. jednání.

Hlasování:    PRO/5     PROTI/0     ZDRŽEL SE/1 (Holan) 

UHV/5/3.2/2015 revize 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 ukládá organizačnímu pracovníkovi, aby předal materiál 

schválený usnesením UHV/4/3/2015 Zásady a doporučení pro obsah stanov municipálních 

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

k projednání a připomínkám Kontrolnímu výboru a Finančnímu a rozpočtovému výboru a žádá 

uvedené výbory o sdělení stanoviska do 31. 7. 2015.

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

UHV/5/3.3/2015 revize materiálu Stanovení hodnoty 100% obchodního podílu města a 

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

HV po projednání ruší usnesení UHV/4/4/2015 o předložení materiálu Stanovení hodnoty 100% 

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

do ZM.

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

_________________________________________________________________________________



UHV/5/4/2015 materiál Dotační podpora-návrh kritérií

Hospodářský výbor po projednání 

1. nesouhlasí s předloženým materiálem z důvodu zavádějícího systému bodování. Dále 

postrádá v daném materiálu preferenci podpory sportovního a volnočasového vyžití dětí ve 

věku 4 – 18 let, a to bez vazby na posuzování výkonnostní úrovně. Doporučuje 

předkladateli v oblasti vrcholového sportu preferovat v kategorii dospělých podporu pouze 

jednoho žadatele.

Hlasování:    PRO/5     PROTI/0     ZDRŽEL SE/1 (Landsinger)   

2. doporučuje předkladateli při rozhodování v oblasti podpory sportu a volnočasových aktivit 

analyzovat komplexní financování sportovišť a volnočasových zařízení ve vlastnictví SMPr a 

municipálních obchodních společností (zimní stadion, plavecký areál, školní hřiště a 

tělocvičny, klub Teplo, …).

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

UHV/5/5/2015 Materiál – Transparentní účty

Hospodářský výbor po projednání souhlasí s předloženým materiálem a doporučuje RM jeho 

schválení.

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

UHV/5/6/2015 materiál – Vnitřní předpis – pravidla pro poskytování odměn ředitelům PO

Hospodářský výbor po projednání požaduje pro potřeby přijetí kvalifikovaného rozhodnutí ve věci 

po předkladateli doplnění podkladů, a to:

- vnitřní předpis (pokud takový existuje) o stanovení platu pro výkon funkce ředitele a 

dalších vedoucích pracovníků příspěvkové organizace, 

- zřizovací listiny (v platném znění) p.o. 

- stanovení povinnosti ředitele p.o. ve vztahu ke zřizovateli apod.

- další směrnice či podobné dokumenty zřizovatele platné pro p.o. 

- vnitřní kontrolní systém daných p.o.

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

organizační  pracovník                                                                        předseda HV                                                                     

Mgr. Zdeněk Vojtášek                                                                      Ing. Vladimír Holan

____________________                                                  ____________________


