
Zápis ze 7. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HOSPV)

konaného dne 22. 7. 2015 v zasedací místnosti Odboru správy majetku a komunálních služeb od 
16.30 hodin do 19.50 hodin

Přítomni:
Ing.  Vrána Petr             předseda HOSPV   -  pozdější příchod 17.46 hodin
Beták Alexandr              člen HOSPV
Bc. Horáková Zora         členka HOSPV
Landsinger František    člen HOSPV
Ing. Opatřil Petr            člen HOSPV
Passinger Milan            člen HOSPV
Ing. Samek Vladimír      člen HOSPV
Sedlák René                    člen HOSPV
Ing. Šlechta Richard      člen HOSPV

Hosté:
Bc. Kalincová Bohdana    MMPr – Odbor řízení projektů a investic

P r o g r a m:
1. Schválení programu 7. jednání HOSPV
2. Projednání připomínek k 6. zápisu HOSPV
3. Prezentace SW – CENTRÁLNÍ NÁKUP

4. Materiál – MAJETEK MĚSTA

    Kategorie 1 – nezbytně nutný majetek

    Kategorie 2 – potřebný majetek

5. Různé/diskuze

Organizační pracovník sdělil přítomným členům HOSPV, že předseda Ing. Vrána přijde později, proto 
je nutné na dobu nezbytně nutnou pověřit řízením 7. jednání HOSPV jiného člena výboru.

Členové HOSPV pověřili řízením 7. jednání HOSPV Ing. Samka na dobu nezbytně nutnou do příchodu 

předsedy HOSPV.

HOSPV/7/20/2015  - Ing. Samek - pověřen řízením 7. jednání HOSPV

Hlasování:    PRO/ 7      PROTI/0      ZDRŽEL SE/1 (Samek)     -  SCHVÁLENO

Ing. Samek přivítal přítomné členy i hosta.  Výbor je v počtu 8 přítomných členů usnášeníschopný.

Členové HOSPV odsouhlasili účast Bc. Bohdany Kalincové, pracovnice MMPr, Odboru řízení projektů a 

investic na 7. jednání HOSPV

HOSPV/7/21/2015  - Hlasování o účasti Bc. Kalincové na 7. jednání HOSPV

Hlasování:    PRO/ 8      PROTI/0      ZDRŽEL SE/0     -  SCHVÁLENO

K bodu 1.
Schválení programu 7. jednání HOSPV
Členové HOSPV projednali program 7. jednání výboru bez připomínek.

HOSPV/7/22/2015  - Hlasování o programu 7. jednání HOSPV

Hlasování:    PRO/ 8      PROTI/0      ZDRŽEL SE/0     -  SCHVÁLENO



K bodu 2.
Projednání připomínek k 6. zápisu HOSPV
6. zápis HOSPV – bez připomínek, které by vyžadovaly změnu zápisu.

HOSPV/7/23/2015 Schválení 6. zápisu z jednání HOSPV
Hlasování:    PRO/8     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0   - SCHVÁLENO

K bodu 3.
Prezentace SW – CENTRÁLNÍ NÁKUP
Členové HOSPV odsouhlasili účast tří zástupců firmy eCENTRE na 7. jednání HOSPV

HOSPV/7/24/2015  - Hlasování o účasti zástupců firmy eCENTRE na 7. jednání HOSPV

Hlasování:    PRO/ 8      PROTI/0      ZDRŽEL SE/0     -  SCHVÁLENO

Do zasedací místnosti se dostavili tři zástupci firmy eCENTRE, a.s.. Ředitel Petr Kostelný asi 
v hodinové prezentaci představil společnost.

Společnost eCENTRE, a.s. působí na českém trhu od roku 2006. Zaměřuje se na komplexní optimalizaci nákupních 
procesů s využitím elektronických nástrojů, jejímž výsledkem je snížení nákladů a zjednodušení nákupních 
procesů. Je tvořena týmem analytiků, konzultantů, právníků a odborníků na elektronické nákupy a veřejné 
zakázky. Mezi klienty společnosti eCENTRE patří korporace, organizace státní správy, samosprávy a od roku 2013 
také domácnosti. 
Více k nahlédnutí na www.ecentre.cz

Po prezentaci proběhla diskuze, ve které Bc. Kalincová zmínila možná úskalí nákupů prováděných 
tímto způsobem, hlavně s ohledem na zákon o veřejných zakázkách. Dále paní Kalincová přislíbila 
zaslání prezentace této firmy v elektronické podobě pro členy HOSPV (materiály byly rozeslány e-
mailem dne 23.7.2015).

Ing. Vrána - pozdější příchod - 17.46 hodin. Předseda HOSPV se ujímá řízení 7. jednání HOSPV.

K bodu 4.
Materiál – MAJETEK MĚSTA

Před samotným projednáváním materiálu MAJETEK MĚSTA předseda HOSPV provedl kontrolu plnění 

úkolů z minulého jednání HOSPV.

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

Organizační pracovník sdělil, že se na materiálu pracuje. Předpokládá jeho předložení HOSPV tak 
v srpnu-září 2015.

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

Dotazy byly Odboru ROZ a VNITŘ zaslány a jejich odpovědi přeposlány e-mailem členům výboru dne
13.7.2015.

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



Mgr. Vojtášek přeposlal členům HOSPV dne 22. 7. 2015 e-mail s etapizací rekonstrukce parovodů na 
horkovody. Dne 5. 8. 2015 proběhlo jednání se zástupci VEOLIE. Zástupci Veolie sdělili, že v průběhu 
srpna 2015 zašlou na město k vyjádření PD výměny parovodu za horkovody. Následně se bude město 
vyjadřovat k PD. Úkol nadále trvá.

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

Ing. Vrána na RM přednese tento úkol a dojedná se další postup řešení tohoto úkolu. Předpokládá se 

pověření náměstka Košutka k projednání návrhu na kraji.

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

Členové HOSPV doporučují nachystat materiál a předložit jej na ZM. Zajistí předseda HOSPV 

prostřednictvím organizačního pracovníka.

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

pro zřízení odlehčovací služby

Organizační pracovník sdělil, že se vedoucí SVŠ vyjádřila k objektu Jasínkova 17 a celou záležitost je 

nutné následně projednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

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)

Vedoucí Odboru VNITŘ zaslal požadované informace a ty byly přeposlány členům HOSPV dne 
13.7.2015.

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.

Úkol trvá - na předpisu se ještě pracuje.

MAJETEK MĚSTA

Kategorie – nezbytně nutný majetek

Jedná se o úřadovny magistrátu. Všechny objekty jsou ve vlastnictví města až na budovu TGM 16 –

budova EMOSU, ve které má magistrát pronajata dvě patra. Probíhala jednání o odkupu této 

nemovitosti.



Budova TGM 16

Členové HOSPV po projednání doporučují tuto nemovitost neodkupovat.

HOSPV/7/25/2015 Budova TGM 16

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

Ostatní úřadovny magistrátu v majetku města

Členové HOSPV doporučují ponechat tyto nemovitosti v kategorii – majetek nezbytně nutný.

HOSPV/7/26/2015 úřadovny magistrátu v majetku města

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

MAJETEK MĚSTA

Kategorie – potřebný majetek

Úřadovny  v místních částech

Členové HOSPV požadují oslovit místní výbory, aby zhodnotily využití úřadoven. Od správce majetku 

pak vyčíslení příjmů a výdajů k těmto objektům.

HOSPV/7/27/2015 úřadovny v místních částech – žádost o dodání informací

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

Požární zbrojnice  v místních částech

Členové HOSPV požadují oslovit místní výbory, aby zhodnotily využití požárních zbrojnic. Od správce 

majetku pak vyčíslení příjmů a výdajů k těmto objektům.

HOSPV/7/28/2015 požární zbrojnice v místních částech – žádost o dodání informací

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

Kulturní domy  v místních částech- Dluhonice, Vinary, Lověšice

Členové HOSPV požadují oslovit místní výbory, aby zhodnotily využití kulturních domů. Od správce 

majetku pak vyčíslení příjmů a výdajů k těmto objektům.

HOSPV/7/29/2015 Kulturní domy Dluhonice, Vinary, Lověšice – žádost o dodání informací

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

Kulturní, společenská  a restaurační zařízení

(Zámek, Městský dům, Restaurace Michalov, Kino Hvězda, Městská knihovna, Kulturní a společenské 

zařízení Henčlov, Památník lovců mamutů, infocentrum Předmostí)

Členové HOSPV doporučují ponechat tyto nemovitosti v kategorii – majetek potřebný.

HOSPV/7/30/2015 Kulturní, společenská a restaurační zařízení

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

Objekty pro sociální účely a zdravotnictví

(Domov důchodců, Ubytovna pro bezdomovce, Denní pobyt, Jesle – Svisle 2, Pečovatelská služba U 

Žebračky 18, garáž U Žebračky 18, garáže Kosmákova, Azylový dům pro matky s dětmi, Most k životu, 

Armáda spásy)



Garáže Kosmákova jsou využívány pro parkování vozidel pečovatelské služby.

Členové HOSPV doporučují přeřadit garáže Kosmákova do kategorie nepotřebný majetek a 

nabídnout je k prodeji.

HOSPV/7/31/2015 Garáže Kosmákova

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

Členové HOSPV doporučují ponechat ostatní nemovitosti v kategorii – majetek potřebný.

HOSPV/7/32/2015 Objekty pro sociální účely a zdravotnictví (vyjma garáží Kosmákova)

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

Školská zařízení

(Mateřské školy, základní školy, střední a vysoké školy, školní jídelny, ostatní školská zařízení)

Členové HOSPV doporučují přeřadit objekt bývalé MŠ a ZŠ Pod Skalkou 11 do kategorie nepotřebný 

majetek a nabídnout jej k prodeji.

HOSPV/7/33/2015 MŠ a ZŠ Pod Skalkou 11

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

Členové HOSPV doporučují ponechat ostatní nemovitosti v kategorii – majetek potřebný.

HOSPV/7/34/2015 školská zařízení (vyjma MŠ a ZŠ Pod Skalkou 11)

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

Objekty pro sport, tělovýchovu a rehabilitaci

(zimní stadion, krytý bazén, Skalka Vinary, koupaliště Penčice, přírodní koupaliště Laguna, restaurace 

Laguna, Městská sportovní hala)

Členové HOSPV žádají o informaci k ekonomice a využití objektu Skalka Vinary.

HOSPV/7/35/2015 žádost o informace Skalka Vinary

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

Členové HOSPV doporučují ponechat nemovitosti v kategorii – majetek potřebný.

HOSPV/7/36/2015 Objekty pro sport, tělovýchovu a rehabilitaci

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

Na 6. jednání HOSPV byla projednána nemovitost Restaurace Laguna v kategorii nepotřebný majetek, 

jelikož se členové HOSPV usnesli, že tento objekt nebude nabízen k prodeji vzhledem ke svému 

strategickému umístění, je Restaurace Laguna zařazena do majetku potřebného.

Kaple

(Lověšice, Kozlovice, Újezdec, Čekyně, Vinary, Vinary – kaple u lesa, Popovice, Žeravice, Penčičky, 

Lýsky, Lýsky – Boží muka, Dluhonice)

Členové HOSPV doporučují převod kaplí do kategorie nepotřebného majetku a následně jejich

nabídnutí církvi k odkoupení.



HOSPV/7/37/2015 Kaple

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

Ostatní nemovitosti

(Hvězdárna, veřejné WC  a bistro Michalov, veřejné WC a bistro náměstí Svobody, chata Svrčov, 

autobusové nádraží)

Členové HOSPV žádají o informaci k ekonomice a využití objektu chaty Svrčov a  navrhují její 

přeřazení do kategorie nepotřebný majetek.

HOSPV/7/38/2015 žádost o informace chata Svrčov – převod do nepotřebného majetku

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

Členové HOSPV doporučují ponechat ostatní nemovitosti v kategorii – majetek potřebný.

HOSPV/7/39/2015 Ostatní nemovitosti (vyjma chaty Svrčov)

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

Závěrem k projednávání materiálu MAJETEK MĚSTA, upozornili členové HOSPV, že by bylo vhodné 

materiál upravit, např. vložit pro přehlednost stránkování, opravit chyby a materiál alespoň 

jedenkrát ročně aktualizovat.

Organizační pracovník přislíbil opravu materiálu. 

K bodu 6.
Různé/diskuze

Ing. Vrána požádal o změnu termínu konání srpnového HOSPV z 19. 8. 2015 na 26. 8. 2015. Všichni 
členové se změnou souhlasili.

Bc. Horáková se vyjádřila k dopisu paní J.V., účetní pro MŠ, který byl zaslán členům HOSPV.

Ing. Šlechta sdělil, že dne 27. 7. 2015 od 18.00 hodin se sejde pracovní skupina ve věci „Městské 
jesle“. Ing. Vrána doporučil, aby byl k jednání přizván i Odbor SVŠ.

Bylo doporučeno, aby se připomnělo organizačním pracovníkům Kontrolního a Finančního 
rozpočtového výboru, že se mají VÝBORY v termínu do 31. 7. 2015 vyjádřit k materiálu: „Zásady a 
doporučení pro obsah stanov municipálních obchodních společností s obchodní firmou Technické 
služby města Přerova, s.r.o., Teplo Přerov a.s. a Přerovská rozvojová s.r.o.“
(Připomenutí bylo zasláno organizačním pracovníkům e-mailem dne 24.7.2015.)

K 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“ sdělil Ing. Samek, že tyto informace má a přepošle je k prostudování ostatním členům HOSPV. 
Ing. Samek materiály rozeslal dne 23. 7. 2015.  

K 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“. Požadované informace ještě nejsou kompletní. Organizační 
pracovník a Bc. Horáková zjistí k jakému datu bude vše předáno členům HOSPV.



Ing. Šlechta požaduje zaurgování Odboru SVŠ a náměstka Navrátila pro dodání podkladů a vyjádření
ve věci:
- Dotační podpora
- Pravidla pro poskytování odměn ředitelům

Sedmé jednání HOSPV bylo ukončeno v 19.50 hodin.

Termín 8. jednání HOSPV byl stanoven na středu 26. srpna 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 pondělí 24. srpna 
2015.

Úkoly:
1) organizační pracovník zajistí pro členy HOSPV informace o využití a ekonomice objektů:
* úřadovny v místních částech
* požární zbrojnice v místních částech
* kulturní domy – Dluhonice, Vinary, Lověšice
* Skalka Vinary
* chata Svrčov

2) organizační pracovník zajistí opravy a aktualizaci materiálu MAJETEK MĚSTA

3) organizační pracovník zaurguje Odbor SVŠ a náměstka Navrátila pro dodání podkladů a 
vyjádření ve věci: „ Dotační podpora“ a  „ Pravidla pro poskytování odměn ředitelům“

4) organizační pracovník a Bc. Horáková zjistí k jakému datu budou členům HOSPV dodány 
podklady k materiálu „ Analýza poskytnutých plateb……..“

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

Přílohy:
1)    Prezenční listina 7. jednání HOSPV
2)   Usnesení 7. jednání HOSPV

Usnesení 7. jednání Hospodářského výboru 



Zastupitelstva města Přerova

ze dne 22. 7. 2015

________________________________________________________________

HOSPV/7/20/2015  - Ing. Samek - pověřen řízením 7. jednání HOSPV

Hospodářský výbor po projednání pověřil Ing. Samka řízením 7. jednání HOSPV na dobu nezbytně 

nutnou.

Hlasování:    PRO/ 7      PROTI/0      ZDRŽEL SE/1 (Samek)    

_________________________________________________________________________________

HOSPV/7/21/2015  - Hlasování o účasti Bc. Kalincové na 7. jednání HOSPV

Hospodářský výbor po projednání schválil účast paní Kalincové na 7. jednání HOSPV.

Hlasování:    PRO/ 8      PROTI/0      ZDRŽEL SE/0    

_________________________________________________________________________________

HOSPV/7/22/2015  - Hlasování o programu 7. jednání HOSPV

Hospodářský výbor po projednání schválil program 7. jednání výboru.

Hlasování:    PRO/ 8     PROTI/0      ZDRŽEL SE/0    

___________________________________________________________________________

HOSPV/7/23/2015  Schválení 6. zápisu z jednání HOSPV, které se konalo dne 17. 6. 2015

Hospodářský výbor po projednání schválil předložený zápis z 6. jednání HOSPV bez připomínek,
které by vyžadovaly změnu zápisu

Hlasování:    PRO/8     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  

___________________________________________________________________________
HOSPV/7/24/2015  - Hlasování o účasti tří zástupců firmy eCENTRE  na 7. jednání HOSPV

Hospodářský výbor po projednání schválil účast tří zástupců firmy eCENTRE na 7. jednání HOSPV.

Hlasování:    PRO/ 8      PROTI/0      ZDRŽEL SE/0    

_________________________________________________________________________________

HOSPV/7/25/2015 Hlasování o objektu TGM 16 



Hospodářský výbor po projednání doporučuje objekt TGM 16 neodkupovat.

Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 
__________________________________________________________________________________
HOSPV/7/26/2015 Hlasování o nemovitostech – úřadovny magistrátu v majetku města

Hospodářský výbor po projednání doporučuje ponechat úřadovny magistrátu v kategorii – majetek 

nezbytně nutný.

Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 
_________________________________________________________________________________
HOSPV/7/27/2015   Úřadovny  v místních částech, žádost o informace

Hospodářský výbor po projednání žádá o informace od místních výborů ohledně využití a od 

správce budov ohledně ekonomiky objektů úřadoven.

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

HOSPV/7/28/2015 Požární zbrojnice v místních částech, žádost o informace

Hospodářský výbor po projednání žádá o informace od místních výborů ohledně využití a od 

správce budov ohledně ekonomiky objektů požárních zbrojnic.

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

HOSPV/7/29/2015 Kulturní domy Dluhonice, Vinary, Lověšice, žádost o informace

Hospodářský výbor po projednání žádá o informace od místních výborů ohledně využití a od 

správce budov ohledně ekonomiky objektů kulturních domů.

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

HOSPV/7/30/2015  Kulturní, společenská a restaurační zařízení

(Zámek, Městský dům, Restaurace Michalov, Kino Hvězda, Městská knihovna, Kulturní a společenské 

zařízení Henčlov, Památník lovců mamutů, infocentrum Předmostí)

Hospodářský výbor po projednání doporučuje ponechat Zámek, Městský dům, Restaurace 

Michalov, Kino Hvězda, Městská knihovna, Kulturní a společenské zařízení Henčlov, Památník lovců 

mamutů, infocentrum Předmostí,  v kategorii – majetek potřebný.

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

HOSPV/7/31/2015  Garáže Kosmákova



Hospodářský výbor po projednání doporučuje přeřadit garáže Kosmákova do kategorie nepotřebný 

majetek a nabídnout je k prodeji.

Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 
__________________________________________________________________________________
HOSPV/7/32/2015  Objekty pro sociální účely a zdravotnictví

(Domov důchodců, Ubytovna pro bezdomovce, Denní pobyt, Jesle – Svisle 2, Pečovatelská služba U 

Žebračky 18, garáž U Žebračky 18, Azylový dům pro matky s dětmi, Most k životu, Armáda spásy)

Hospodářský výbor po projednání doporučuje ponechat Domov důchodců, Ubytovna pro 

bezdomovce, Denní pobyt, Jesle – Svisle 2, Pečovatelská služba U Žebračky 18, garáž U Žebračky 18,  

Azylový dům pro matky s dětmi, Most k životu, Armáda spásy, v kategorii – majetek potřebný.

Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0
__________________________________________________________________________________
HOSPV/7/33/2015   Bývalá MŠ a ZŠ Pod Skalkou 11

Hospodářský výbor po projednání doporučuje přeřadit budovu bývalé MŠ a ZŠ Pod Skalkou 11 do 

kategorie nepotřebný majetek a nabídnout ji k prodeji.

Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 
__________________________________________________________________________________
HOSPV/7/34/2015  Školská zařízení

(Mateřské školy, základní školy, střední a vysoké školy, školní jídelny, ostatní školská zařízení)

Hospodářský výbor po projednání doporučuje ponechat školská zařízení v kategorii – majetek 

potřebný.

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

HOSPV/7/35/2015  Skalka Vinary

Hospodářský výbor po projednání žádá o informace od místního výboru ohledně využití a od 

správce budovy ohledně ekonomiky objektu Skalka Vinary.

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

HOSPV/7/36/2015  Objekty pro sport, tělovýchovu a rehabilitaci

(zimní stadion, krytý bazén, koupaliště Penčice, přírodní koupaliště Laguna, restaurace Laguna, 

Městská sportovní hala)

Hospodářský výbor po projednání doporučuje ponechat zimní stadion, krytý bazén, koupaliště 

Penčice, přírodní koupaliště Laguna, restaurace Laguna, Městská sportovní hala v kategorii –

majetek potřebný.



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

HOSPV/7/37/2015  Kaple

(Lověšice, Kozlovice, Újezdec, Čekyně, Vinary, Vinary – kaple u lesa, Popovice, Žeravice, Penčičky, 

Lýsky, Lýsky – Boží muka, Dluhonice)

Hospodářský výbor po projednání doporučuje převod kaplí do kategorie nepotřebného majetku a 

následně jejich nabídnutí církvi k odkoupení.

Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  
__________________________________________________________________________________
HOSPV/7/38/2015  Chata Svrčov – žádost o informace, změna zařazení

Hospodářský výbor po projednání žádá o informace od správce budovy ohledně ekonomiky 

objektu chata Svrčov a navrhuje převod objektu do kategorie nepotřebný majetek.

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

HOSPV/7/39/2015  Ostatní nemovitosti

(Hvězdárna, veřejné WC a bistro Michalov, veřejné WC a bistro náměstí Svobody, autobusové 

nádraží)

Hospodářský výbor po projednání doporučuje ponechat nemovitý majetek Hvězdárna, veřejné WC  

a bistro Michalov, veřejné WC a bistro náměstí Svobody, autobusové nádraží v kategorii – majetek 

potřebný.

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

_________________________________________________________________________________

organizační  pracovník                                                                      předseda HOSPV                                                                                   

Mgr. Zdeněk Vojtášek                                                                        Ing. Petr Vrána

____________________                                                  ____________________


