
Zápis ze 8. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HOSPV)

konaného dne 26. 8. 2015 v zasedací místnosti Odboru správy majetku a komunálních služeb od 
16.45 hodin do 18.10 hodin

Přítomni:
Ing.  Vrána Petr             předseda HOSPV   
Bc. Horáková Zora         členka HOSPV
Landsinger František    člen HOSPV
Passinger Milan            člen HOSPV
Sedlák René                    člen HOSPV

Omluveni:
Beták Alexandr              člen HOSPV
Ing. Opatřil Petr             člen HOSPV
Ing. Samek Vladimír      člen HOSPV
Ing. Šlechta Richard      člen HOSPV 

Hosté:
Pavel Košutek - náměstek
Ing. Střelec Bohumír - zastupitel
Bc. Navrátil Vít – TSMPr – lesní hospodář

P r o g r a m:
1. Schválení programu 8. jednání HOSPV
2. Projednání připomínek k 7. zápisu HOSPV
3. Zpráva TSMPr

    Hospodaření na lesním hospodářském celku Přerov 2 (Svrčov)

4. Návrh hlavních zásad změny stanov municipálních společností

5. Kontrola plnění úkolů a usnesení z předešlých jednání HOSPV

6. Různé/diskuze

Předseda Ing. Vrána zahájil jednání, přivítal přítomné členy i hosty. Výbor je v počtu 5 členů usnášení 
schopný.

K bodu 1.
Schválení programu 8. jednání HOSPV
Členové HOSPV projednali program 8. jednání výboru bez připomínek.

HOSPV/8/40/2015  - Hlasování o programu 8. jednání HOSPV

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

K bodu 2.
Projednání připomínek k 7. zápisu HOSPV
7. zápis HOSPV – bez připomínek, které by vyžadovaly změnu zápisu.

HOSPV/8/41/2015 Schválení 7. zápisu z jednání HOSPV
Hlasování:    PRO/5     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0   - SCHVÁLENO



K bodu 3.
Zpráva TSMPr

    Hospodaření na lesním hospodářském celku Přerov 2 (Svrčov)

Členové HOSPV odsouhlasili účast Bc. Víta Navrátila (odborný lesní hospodář TSMPr) na 8. jednání 

HOSPV

HOSPV/8/42/2015  - Hlasování o účasti Bc. Navrátila na 8. jednání HOSPV

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

Členové HOSPV se seznámili se zprávou o hospodaření na lesním hospodářském celku Přerov 2 
(Svrčov), kterou pro HOSPV vypracoval Bc. Vít Navrátil, odborný lesní hospodář TSMPr.

Ing. Střelec okomentoval zprávu. Největším problémem je v současnosti kůrovec. Aby se zabránilo 
šíření kůrovcové kalamity je nutné více kácet. V této souvislosti pak rostou náklady i na zalesňování.

Ing. Vrána položil otázku, jakým způsobem probíhá prodej dřeva.

Dle sdělení Ing. Střelce a Bc. Navrátila se dřevo prodává jednak přes portál „na stojato“ a nebo 
proběhne těžba + svoz na místo a následně se dřevo prodává. Cena je cca 1.100 Kč za kubík. Dřevo se 
dá zpracovat na kulatinu. Velice záleží na kvalitě a času zpracování.

Dále proběhla debata s Bc. Navrátilem o kůrovci. Velkým problémem je, že kůrovec napadá hlavně 
mladé porosty, které se musí pokácet. Z tohoto důvodu je nízká výtěžnost. 

Ing. Vrána položil otázku, jaký je předpoklad ekonomického výsledku.  Ing. Střelec s Bc. Navrátilem 
sdělili, že více než 10 let budou převládat náklady nad příjmy.  Je nutné upozornit na lesní dopravní 
síť, která je v havarijním stavu a předpokládaná investice do rekonstrukce páteřní komunikace 
k zabezpečení těžby a svozu dříví je cca 15 mil. Kč. Dále je nutné realizovat některé výchovné zásahy, 
které byly dlouhodobě zanedbávány jako oplocenky, vyžínání atd.

Dále proběhla debata o zadávání projektu. 

Ze zprávy dále vyplývá, že je nutné požádat a provést aktualizaci Lesního hospodářského plánu (LHP), 
který je platný do 31. 12. 2020. 

HOSPV žádá, aby Ing. Střelec předložil ekonomický výhled hospodaření v polesí Svrčov a to v termínu 
do 31.12.2015. Ve zprávě bude zohledněna změna závazných ukazatelů LHP.

HOSPV/8/43/2015  - Hlasování o předložení zprávy Ing. Střelcem – ekonomický výhled hospodaření 

v polesí Svrčov v termínu do 31. 12. 2015

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

K bodu 4.
Návrh hlavních zásad změny stanov municipálních společností

Ing. Vrána k materiálu sdělil, že je proti celkové koncepci tohoto materiálu, kdy dochází k přenosu 

maxima pravomocí z představenstva/valné hromady na RM. Nemyslí si, že je třeba měnit stanovy. 

Dále sdělil, že se chystá změna hospodaření na sportovištích (Teplo), kdy investice do sportovišť 

půjdou přes město.



Pan Landsinger doporučuje odložit projednání tohoto materiálu. Předkladatelem je Ing. Šlechta, který 

je z dnešního jednání HOSPV omluven.

Ing. Střelec dodal, že s materiálem souhlasí, ale dochází tím k omezení operativy společnosti.

Finanční a rozpočtový výbor požaduje účast zástupce HOSPV k projednání tohoto materiálu na 

výboru. Po projednání tohoto materiálu na Finančním a rozpočtovém výboru se k jeho projednání 

vrátí Hospodářský výbor.

HOSPV pověřuje účastí na Finančním a rozpočtovém výboru k projednání materiálu „Zásady a 

doporučení pro obsah stanov municipálních obchodních společností“, Ing. Šlechtu. V případě, že 

nebude jeho účast možná, zajistí předseda HOSPV účast jiného člena.

HOSPV/8/44/2015  - Hlasování o pověření Ing. Šlechty účastí na Finančním a rozpočtovém výboru.

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

K bodu 5.

Kontrola plnění úkolů a usnesení z předešlých jednání HOSPV

Členové HOSPV s organizačním pracovníkem provedli kontrolu plnění úkolů z minulých jednání 

HOSPV.

K bodu 6.
Různé/diskuze

Předseda HOSPV informoval ostatní členy o usnesení z 23. schůze Rady města Přerova konané dne 
20.8.2015.

658/23/6/2015 Analýza poskytnutých plateb
Rada města Přerova po projednání ukládá náměstkovi primátora Ing. Petru Měřínskému ve 
spolupráci s Ing. Jiřím Kohoutem a Ing. Petrem Vránou zpracovat analýzu 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 a předložení svých
doporučení nejpozději na 10. zasedání zastupitelstva tj. do 12.10.2015.

Odpovídá: Ing. P. Měřínský
Termín: 17.9.2015

Osmé jednání HOSPV bylo ukončeno v 18.10 hodin.

Termín 9. jednání HOSPV byl stanoven na středu 23. 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 21. září 2015.



Úkoly:
1) TSMPr, Ing. Střelec předloží v termínu do 31. 12. 2015 Hospodářskému výboru zprávu o 
ekonomickém výhledu hospodaření v polesí Svrčov.

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

Přílohy:
1)    Prezenční listina 8. jednání HOSPV
2)   Usnesení 8. jednání HOSPV

Usnesení 8. jednání Hospodářského výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 26. 8. 2015

_________________________________________________________________________________

HOSPV/8/40/2015  - Hlasování o programu 8. jednání HOSPV

Hospodářský výbor po projednání schválil program 8. jednání výboru.

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

___________________________________________________________________________

HOSPV/8/41/2015  Schválení 7. zápisu z jednání HOSPV, které se konalo dne 22. 7. 2015

Hospodářský výbor po projednání schválil předložený zápis ze 7. jednání HOSPV bez připomínek, 
které by vyžadovaly změnu zápisu

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

___________________________________________________________________________

HOSPV/8/42/2015  - Hlasování o účasti Bc. Navrátila  na 8. jednání HOSPV



Hospodářský výbor po projednání schválil účast Bc. Víta Navrátila na 8. jednání HOSPV.

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

_________________________________________________________________________________

HOSPV/8/43/2015   Hlasování o předložení zprávy – ekonomický výhled hospodaření v polesí Svrčov, 

Ing. Střelcem v termínu do 31.12.2015.

Hospodářský výbor po projednání žádá Ing. Střelce o předložení zprávy – ekonomický výhled 

hospodaření v polesí Svrčov v termínu do 31.12.2015.

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

____________________________________________________________________________

HOSPV/8/44/2015 Hlasování o pověření Ing. Šlechty účastí na Finančním a rozpočtovém výboru

Hospodářský výbor po projednání pověřuje účastí na Finančním a rozpočtovém výboru Ing. Šlechtu 

k projednání materiálu „Zásady a doporučení pro obsah stanov municipálních společností“.

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

organizační pracovník                                                                     předseda HOSPV                                                                                   

Mgr. Zdeněk Vojtášek                                                                        Ing. Petr Vrána

____________________                                                 ____________________


