
Zápis z 6. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HOSPV)

konaného dne 17. 6. 2015 v zasedací místnosti Odboru správy majetku a komunálních služeb od 
16.35 hodin do 19.50 hodin

Přítomni:
Ing.  Vrána Petr             předseda HOSPV
Landsinger František    člen HOSPV
Ing. Opatřil Petr            člen HOSPV
Passinger Milan            člen HOSPV
Ing. Samek Vladimír      člen HOSPV
Ing. Šlechta Richard      člen HOSPV
Beták Alexandr              člen HOSPV
Bc. Horáková Zora        členka HOSPV
Sedlák René                    člen HOSPV

Hosté:
Petr Hermély - zastupitel

P r o g r a m:
1. Schválení programu 6. jednání HOSPV
2. Projednání připomínek k 5. zápisu HOSPV
3. Materiál - MAJETEK MĚSTA

4. Materiál – Městské jesle

5. Stanovení termínů konaní HOSPV pro II. pololetí 2015

6. Různé/diskuze

Předseda HOSPV zahájil jednání, přivítal přítomné členy i hosta.  Výbor je v počtu 9 přítomných členů, 
usnášeníschopný.

K bodu 1.
Schválení programu 6. jednání HOSPV
Členové HOSPV projednali program 6. jednání výboru bez připomínek.

HOSPV/6/1/2015  - Hlasování o programu 6. jednání HOSPV.

Hlasování:    PRO/ 9      PROTI/0      ZDRŽEL SE/0     -  SCHVÁLENO

K bodu 2.
Projednání připomínek k 5. zápisu HOSPV
5. zápis HOSPV – bez připomínek, které by vyžadovaly změnu zápisu.

HOSPV/6/2/2015 Schválení 5. zápisu z jednání HOSPV
Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0   - SCHVÁLENO

K bodu 3.
Materiál – MAJETEK MĚSTA

Členové HOSPV se dohodli, že z důvodu velkého rozsahu materiálu bude na 6. jednání projednána 

pouze část - NEPOTŘEBNÝ MAJETEK. Další části materiálu budou postupně projednány na dalších 

jednáních výboru. 



Ing. Samek zpracoval připomínky k materiálu. O těchto připomínkách proběhla rozsáhlá diskuze. 

Členové HOSPV se shodli, že by bylo dobré znát u objektů, které se budou prodávat nebo kde jsou 

lidé v nájmu, kolik bylo do nemovitostí v poslední době investováno a kolik se na daných objektech 

vybralo na nájemném. Tyto informace by sloužily jako srovnávací základna, dle které by se členové 

HOSPV orientovali při svém rozhodování.

Organizační pracovník dodal, že případné prodeje budou realizovány dle zákona, tedy na základě 

znaleckých posudků.

HOSPV/6/3/2015 Hlasování o požadavku na informace o provedených investicích v letech 2010 -

2014 do majetku města zařazeného do kategorie nepotřebný a využitelný

Hlasování:    PRO/8     PROTI/0     ZDRŽEL SE/1 (Vrána)   -  SCHVÁLENO

Další připomínka se týkala bytových domů. Organizační pracovník sdělil, že o bytových domech je 

chystán samostatný materiál, který bude více podrobný a propracovanější.

Dalším projednávaným bodem bylo, zda jsou k dispozici údaje o výši nájmu jednotlivých pronajatých 

nemovitostí. Členové HOSPV si odhlasovali požadavek na získání těchto údajů.

HOSPV/6/4/2015 Hlasování o požadavku na informace o nájmech v majetku města zařazeného do 

kategorie nepotřebný a využitelný

Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0   -  SCHVÁLENO

Organizační pracovník upozornil na přípravu nového VNITŘNÍHO PŘEDPISU pro stanovování nájmů.

Při dalším projednávání materiálu MAJETEK MĚSTA, bylo požadováno členy výboru, aby byl učiněn 

dotaz na Odbor ROZ a VNITŘ zda se při připomínkování tohoto materiálu počítalo s

možným přemístěním magistrátu do budov ve vlastnictví statutárního města Přerova.

Organizační pracovník sdělil, že materiál již byl uvedeným odborům předložen k připomínkování, 

přesto HOSPV trvá na svém požadavku.

K další připomínce, zda se neuvažuje u nemovitostí vlastněných městem o přechodu z drahého 

parního vytápění na ekonomičtější horkovodní vytápění. Organizačním pracovníkem bylo sděleno, že 

společnost VEOLIA plánuje v horizontu 2 let výměnu vedení – jedná se ovšem o neoficiální zprávu. 

Členové HOSPV žádají organizačního pracovníka o zjištění skutečného stavu věci a v jaké fázi se 

nachází jednání náměstka Pavla Košutka se společností VEOLIA.

Dále Ing. Samek položil otázku „Z jakého důvodu jsou v majetku města VST a OPS? Organizační 

pracovník sdělil, že od minulého roku je připravený a leží na společnosti Teplo návrh kupní smlouvy 

na převod některých VST a OPS na tuto společnost.

Ing. Vrána přislíbil, že danou věc prověří.

Ing. Samek dále navrhuje, pro urychlení jednání výboru, aby byl členům HOSPV vždy stanoven termín, 

do kterého se mají vyjádřit k bodům dalšího jednání. Své připomínky pak zaslat vždy přes hromadnou 

adresu HOSPV všem členům a organizačnímu pracovníkovi. Termín se obecně navrhuje jako pondělí 



před jednáním výboru. Organizační pracovník vždy v zápisu uvede termín, do kterého mají členové 

HOSPV poslat ostatním své připomínky.

HOSPV/6/5/2015 Hlasování o návrhu pana Ing. Samka

Hlasování:    PRO/8     PROTI/0     ZDRŽEL SE/1 (Passinger)   -  SCHVÁLENO

N E P O T Ř E B N Ý   M A J E T E K

Bývalá úřadovna Henčlov, Zakladatelů 28

Členové HOSPV doporučují pokračovat v prodeji tohoto objektu.

HOSPV/6/6/2015 Úřadovna Henčlov

Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

Bývalá ZŠ Předmostí, Pod Skalkou 11

Členové HOSPV doporučují prodej tohoto objektu.

HOSPV/6/7/2015 Bývalá ZŠ Předmostí, Pod Skalkou 11

Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

B. Němcové 10

Členové HOSPV doporučují pokračovat v prodeji tohoto objektu.

HOSPV/6/8/2015 B. Němcové 10

Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

5 řadových garáží – ulice Dvořákova

Členové HOSPV doporučují prodej tohoto objektu.

HOSPV/6/9/2015  Dvořákova ulice – 5 garáží

Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

2 garáže – ulice Škodova

Členové HOSPV doporučují prodej tohoto objektu.

HOSPV/6/10/2015  Škodova ulice – 2 garáže

Hlasování:    PRO/8     PROTI/0     ZDRŽEL SE/1 (Samek) -  SCHVÁLENO

3  garáže – ulice Škodova

Členové HOSPV doporučují prodej tohoto objektu.

HOSPV/6/11/2015  Škodova ulice – 3 garáže

Hlasování:    PRO/8     PROTI/0     ZDRŽEL SE/1 (Samek) -  SCHVÁLENO

Domov důchodců Pavlovice  - Dům Alfreda Skeneho



Zřizovatelem domova důchodců je Olomoucký kraj, s městem má uzavřenou nájemní smlouvu. Dle 
sdělení organizačního pracovníka probíhá v současnosti nutná revitalizace parku, vzhledem 
k havarijnímu stavu stromů, které již ohrožovaly obyvatele. Revitalizaci provádí firma VYKRUT 
zahradní služby a.s., hodnota revitalizace je stanovena smlouvou cca na 1.800.000 Kč.

Město má záměr bezúplatného převodu objektu na Olomoucký kraj. Z hlediska zákona o obcích, je 
však nutné dobře obhájit co je důvodem bezúplatného převodu a proč je to pro město hospodárné. 

Členové HOSPV doporučují, aby bylo toto téma předloženo zastupitelstvu města.

HOSPV/6/12/2015  Dům Alfreda Skeneho – Pavlovice

Členové Hospodářského výboru navrhují, aby byl Olomouckému kraji zaslán dotaz ve věci možného 

převodu majetku města tvořícího komplex Domova Alfréda Skeneho v Pavlovicích, s upozorněním, že 

pokud Olomoucký kraj nebude mít zájem, je možný prodej jinému zájemci.

Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO

Restaurace LAGUNA – nájemce p. Bednaříková

Členové HOSPV doporučují neprodávat tento objekt.

HOSPV/6/13/2015  Restaurace Laguna

Hlasování:    PRO/8     PROTI/0     ZDRŽEL SE/1 (Horáková) -  SCHVÁLENO

CHEMIK, Velké Novosady 13

Členové HOSPV doporučují tento objekt neprodávat.

HOSPV/6/14/2015  Chemik

Hlasování:    PRO/9     PROTI/ 0    ZDRŽEL SE/0     -  SCHVÁLENO

Blažkův dům – Bratrská 2, TGM 3, TGM 4, TGM 5, TGM 8, Chemoprojekt, Čechova 43, Ubytovna pro 
bezdomovce - U Výstaviště,

HOSPV/6/15/2015  Blažkův dům – Bratrská 2, TGM 3,  4, 5, 8, Chemoprojekt, Čechova 43, ubytovna 
U Výstaviště
Hospodářský výbor navrhuje ZM, uložit RM, aby do 12 měsíců (červenec 2016) navrhla ZM další 

využití uvedených budov, zda uvedené nemovitosti budou sloužit městu jako územní nebo 

strategická rezerva pro výstavbu např. magistrátu, knihovny nebo doporučila jejich převod z majetku 

města.

Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

Jasínkova 17 
Tento objekt nesmí být až do roku 2027 využit jinak než pro účely veřejné správy.
Členové HOSPV navrhují zaslat dotaz na Odbor SVŠ, zda nechce využít objekt např. pro zřízení 

odlehčovací služby.

Bytový dům – Přerov-Předmostí, Hranická 83
Vzhledem ke skutečnosti, že je tento objekt součástí projektu na vybudování areálu MAMUTOV, 
není vhodné nabízet jej k prodeji.

Členové HOSPV doporučují tento objekt neprodávat.



HOSPV/6/16/2015  Hranická 83, Přerov-Předmostí

Hlasování:    PRO/8     PROTI/0     ZDRŽEL SE/1 (Šlechta) -  SCHVÁLENO

Chata Dluhonice
Objekt se nachází v bezprostřední blízkosti útulku pro opuštěná zvířata, který provozují  TSMPr.

Členové HOSPV doporučují úplatně převést objekt na Technické služby města Přerova.

HOSPV/6/17/2015  Chata Dluhonice

Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

Třídírna odpadů, skládka odpadů, vrátnice, garáže
Jedná se o majetek, který užívá společnost TSMPr.

Členové HOSPV doporučují úplatně převést objekt na Technické služby města Přerova.

HOSPV/6/18/2015  Třídírna odpadů, skládka odpadů, vrátnice, garáže
Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

K bodu 4.
Materiál – Městské jesle

Po rozsáhlé diskuzi a projednání připomínek, které k tomuto bodu vypracoval Ing. Šlechta, se členové 

HOSPV dohodli na zřízení pracovní skupiny. 

Hospodářský výbor doporučuje ustanovit PRACOVNÍ SKUPINU, složenou ze členů HOSPV a VSOC,  

která daný materiál řádně projedná. Za HOSPV jsou do pracovní skupiny jmenováni Bc. Zora 

Horáková a Ing. Richard Šlechta a dále pověřuje Ing. Vránu, aby ustanovení pracovní skupiny 

projednal s předsedkyní VSOC.

HOSPV/6/19/2015  PRACOVNÍ SKUPINA
Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

K bodu 5.
Stanovení termínů konání HOSPV pro II. pololetí 2015

Členové HOSPV se dohodli na následujících termínech konání HOSPV.
Středa  22. 7. 2015   od 16.30
Středa  19. 8. 2015   od 16.30
Středa  23. 9. 2015   od 16.30
Středa  21.10.2015   od 16.30
Středa  18.11.2015   od 16.30
Středa  16.12.2015   od 16.30

Organizační pracovník zajistí zarezervování zasedací místnosti Odboru MAJ a zadání termínů do 
sdíleného kalendáře „Výborů a komisí“.

K bodu 6.
Různé/diskuze
Členové HOSPV navrhují, aby veškeré nemovitosti nabízené k prodeji byly zveřejněny na webu města.

Šesté jednání HOSPV bylo ukončeno v 19.50 hodin.



Termín 7. jednání HOSPV byl stanoven na středu 22. července 2015 od 16.30 hodin v zasedací 
místnosti Odboru správy majetku a komunálních služeb, Blahoslavova 3, PŘÍZEMÍ.

Termín pro připomínkování materiálů na další jednání HOSPV je stanoven na 20. července 2015.
__________________________________________________________________________________
Úkoly:
1) organizační pracovník zajistí pro členy HOSPV informace o výši nájmu v pronajatých prostorách 
a výši investic do nemovitostí navržených do kategorie VYUŽITELNÝ a NEPOTŘEBNÝ MAJETEK

2) organizační pracovník zašle dotaz na Odbor ROZVOJE a VNITŘNÍ SPRÁVY, zda při 

připomínkování materiálu MAJETEK MĚSTA bylo počítáno s možným přesunem MAGISTRÁTU do 

budov v majetku města

3) organizační pracovník zjistí v jaké fázi je jednání se společností VEOLIA a náměstkem Košutkem 

ve věci výměny teplovodu

4) předseda HOSPV na nejbližším jednání RM seznámí radní s návrhem Hospodářského výboru 

zaslat dotaz na Olomoucký kraj ve věci možného převodu nemovitého majetku statutárního města 

Přerova, tvořícího komplex Domova Alfréda Skeneho v Pavlovicích s upozorněním, že pokud 

Olomoucký kraj nebude mít zájem o nabízené nemovitosti, tak je možné, že statutární město 

Přerov přistoupí k prodeji daného komplexu

6) Hospodářský výbor navrhuje ZM, uložit RM, aby do 12 měsíců (červenec 2016) navrhla ZM další 
využití budov (Blažkův dům – Bratrská 2, TGM 3,  4, 5, 8, Chemoprojekt, Čechova 43, ubytovna U 
Výstaviště), zda uvedené nemovitosti budou sloužit městu jako územní nebo strategická rezerva 
pro výstavbu např. magistrátu, knihovny nebo doporučila jejich převod z majetku města

7) organizační pracovník zašle dotaz na Odbor SVŠ, zda objekt JASÍNKOVA 17 nechce využít např.

pro zřízení odlehčovací služby

8) organizační pracovník zajistí z Odboru VNITŘ informace týkající se ročního nájemného v budově 
EMOSU (obě patra) a výhled nákladů na přestěhování a vybudování počítačové sítě v jiných 
prostorách (např. na 1 m kabeláže)

9) organizační pracovník zajistí předložení novelizace VNITŘNÍHO PŘEDPISU č.7/09 „Pravidla pro 
postup při přípravě podkladů pro rozhodování Rady města Přerova a Zastupitelstva města Přerova o 
majetkoprávních úkonech“ členům HOSPV, jakmile bude přichystán

____________________                                                                                          _____________________
organizační pracovník                                                                                                        předseda HOSPV
Mgr. Zdeněk Vojtášek                                                                                                         Ing. Petr Vrána

Přílohy:
1)    Prezenční listina
2)   Usnesení 6. jednání HOSPV



Usnesení 6. jednání Hospodářského výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 17. 6. 2015

________________________________________________________________

HOSPV/6/1/2015  - Hlasování o programu 6. jednání HOSPV

Hospodářský výbor po projednání schválil program 6. jednání výboru.

Hlasování:    PRO/ 9      PROTI/0      ZDRŽEL SE/0    

___________________________________________________________________________

HOSPV/6/2/2015  Schválení 5. zápisu z jednání HOSPV, které se konalo dne 17. 6. 2015

Hospodářský výbor po projednání schválil předložený zápis z 5. jednání HOSPV bez připomínek, 
které by vyžadovaly změnu zápisu

Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  

__________________________________________________________________________________
HOSPV/6/3/2015 Hlasování o požadavku na informace o provedených investicích v letech 2010-2014 

do majetku města zařazeného do kategorie nepotřebný a využitelný

Hospodářský výbor požaduje vypracování informace o výši investic do majetku města zařazeného 

do kategorie nepotřebný a využitelný majetek v letech 2010-2014.

Hlasování:    PRO/8     PROTI/0     ZDRŽEL SE/1 (Vrána) 

__________________________________________________________________________________
HOSPV/6/4/2015 Hlasování o požadavku na informace o nájmech v majetku města zařazeného do 

kategorie nepotřebný a využitelný

Hospodářský výbor požaduje vypracování informace o výši nájmů v pronajatých prostorách 

v majetku města zařazeného do kategorie nepotřebný a využitelný.

Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 
_________________________________________________________________________________
HOSPV/6/5/2015 Hlasování o návrhu pana Ing. Samka

Hospodářský výbor souhlasí se zavedením termínu pro zaslání připomínek k projednávaným 

bodům dalšího jednání HOSPV (vždy pondělí před konáním HOSPV).

Hlasování:    PRO/8     PROTI/0     ZDRŽEL SE/1 (Passinger)



____________________________________________________________________________

HOSPV/6/6/2015 Úřadovna Henčlov

Hospodářský výbor po projednání doporučuje pokračovat v prodeji tohoto objektu.

Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 
__________________________________________________________________________________
HOSPV/6/7/2015 Bývalá ZŠ Předmostí, Pod Skalkou 11

Hospodářský výbor po projednání doporučuje prodej tohoto objektu.

Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  
__________________________________________________________________________________
HOSPV/6/8/2015  B. Němcové 10

Hospodářský výbor po projednání doporučuje pokračovat v prodeji tohoto objektu.

Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  
__________________________________________________________________________________
HOSPV/6/9/2015  Dvořákova ulice – 5 garáží

Hospodářský výbor po projednání doporučuje prodej tohoto objektu.

Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0
__________________________________________________________________________________
HOSPV/6/10/2015  Škodova ulice – 2 garáže

Hospodářský výbor po projednání doporučuje prodej tohoto objektu.

Hlasování:    PRO/8     PROTI/0     ZDRŽEL SE/1 (Samek) 
__________________________________________________________________________________
HOSPV/6/11/2015  Škodova ulice – 3 garáže

Hospodářský výbor po projednání doporučuje prodej tohoto objektu.

Hlasování:    PRO/8     PROTI/0     ZDRŽEL SE/1 (Samek) 

___________________________________________________________________________
HOSPV/6/12/2015  Dům Alfreda Skeneho – Pavlovice

Členové hospodářského výboru navrhují, aby byl Olomouckému kraji zaslán dotaz ve věci možného 

převodu majetku města tvořícího komplex Domova Alfréda Skeneho v Pavlovicích, s upozorněním, 

že pokud Olomoucký kraj nebude mít zájem, je možný prodej jinému zájemci.

Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 



___________________________________________________________________________

HOSPV/6/13/2015  Restaurace Laguna

Hospodářský výbor po projednání doporučuje tento objekt neprodávat.

Hlasování:    PRO/8     PROTI/0     ZDRŽEL SE/1 (Horáková) 
__________________________________________________________________________

HOSPV/6/14/2015  Chemik

Hospodářský výbor po projednání doporučuje tento objekt neprodávat.

Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  
_________________________________________________________________________________

HOSPV/6/15/2015 Blažkův dům – Bratrská 2, TGM 3,  4, 5, 8, Chemoprojekt, Čechova 43, ubytovna 
U Výstaviště

Hospodářský výbor navrhuje ZM, uložit RM, aby do 12 měsíců (červenec 2016) navrhla ZM další 
využití budov Blažkův dům – Bratrská 2, TGM 3,  4, 5, 8, Chemoprojekt, Čechova 43, ubytovna U 
Výstaviště, zda uvedené nemovitosti budou sloužit městu jako územní nebo strategická rezerva pro 
výstavbu např. magistrátu, knihovny nebo doporučila jejich převod z majetku města.

Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 
__________________________________________________________________________________

HOSPV/6/16/2015  Hranická 83, Přerov-Předmostí

Hospodářský výbor po projednání doporučuje tento objekt neprodávat.

Hlasování:    PRO/8     PROTI/0     ZDRŽEL SE/1 (Šlechta)
__________________________________________________________________________________

HOSPV/6/17/2015  Chata Dluhonice

Hospodářský výbor po projednání doporučuje objekt úplatně převést na Technické služby města 

Přerova.

Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 

__________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________

HOSPV/6/18/2015  Třídírna odpadů, skládka odpadů, vrátnice, garáže

Hospodářský výbor po projednání doporučuje objekt úplatně převést na Technické služby města 

Přerova.

Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 
__________________________________________________________________________________

HOSPV/6/19/2015  PRACOVNÍ SKUPINA

Hospodářský výbor doporučuje ustanovit PRACOVNÍ SKUPINU, složenou ze členů HOSPV a VSOC,  

která daný materiál řádně projedná. Za HOSPV jsou do pracovní skupiny jmenováni Bc. Zora 

Horáková a Ing. Richard Šlechta a dále pověřuje Ing. Vránu, aby ustanovení pracovní skupiny 

projednal s předsedkyní VSOC.

Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0
_________________________________________________________________________________

organizační  pracovník                                                                      předseda HOSPV                                                                 

Mgr. Zdeněk Vojtášek                                                                        Ing. Petr Vrána

____________________                                                  ____________________


