
Zápis z 10. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HOSPV)

konaného dne 7. 10. 2015 v zasedací místnosti Rady města od 16.35 hodin do 18.00 hodin

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

Mgr. Vojtášek Zdeněk   organizační pracovník

Nepřítomni:
Beták Alexandr              člen HOSPV
Ing. Samek Vladimír      člen HOSPV
Sedlák René                   člen HOSPV
Ing. Šlechta Richard      člen HOSPV 

P r o g r a m:
1. Schválení programu 10. jednání HOSPV
2. Projednání připomínek k 8. zápisu HOSPV
3. Návrh hlavních zásad změny stanov municipálních společností

4. Analýza poskytnutých plateb za přijaté faktury

5. Kontrola plnění úkolů a usnesení z předešlých jednání HOSPV

6. Různé/diskuze

Předseda HOSPV Ing. Vrána zahájil jednání, přivítal přítomné členy. Výbor je v počtu 5 členů 
usnášeníschopný.

K bodu 1.
Schválení programu 10. jednání HOSPV
Členové HOSPV projednali program 10. jednání výboru bez připomínek.

HOSPV/10/45/2015  - Hlasování o programu 10. jednání HOSPV

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

K bodu 2.
Projednání připomínek k 8. zápisu HOSPV
8. zápis HOSPV – bez připomínek, které by vyžadovaly změnu zápisu.

HOSPV/10/46/2015 Schválení 8. zápisu z jednání HOSPV
Hlasování:    PRO/5     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0   - SCHVÁLENO

K bodu 3.
Návrh hlavních zásad změny stanov municipálních společností

Předkladatel materiálu Ing. Šlechta se 10. jednání HOSPV nezúčastnil, proto se jeho projednávání 

opět odkládá.

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

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

doporučení pro obsah stanov municipálních obchodních společností“ Ing. Vránu. 



HOSPV/10/47/2015  - Hlasování o pověření Ing. Vrány k projednání materiálu na Finančním a 

rozpočtovém výboru.

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

K bodu 3.
Analýza poskytnutých plateb za přijaté faktury

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.

Předseda HOSPV Ing. Vrána sdělil, že Analýza je zpracována a vzhledem k výše uvedenému usnesení 

RM bude předložena k projednávání na 10. jednání ZM dne 12. 10. 2015. HOSPV se bude analýzou 

zabývat po projednání v ZM. Ing. Vána přislíbil rozeslání zpracované analýzy e-mailem všem členům 

HOSPV.

K bodu 5.

Kontrola plnění úkolů a usnesení z předešlých jednání HOSPV

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

HOSPV.

ÚKOLY:

8-1) TSMPr, Ing. Střelec předloží v termínu do 31. 12. 2015 Hospodářskému výboru zprávu o ekonomickém 
výhledu hospodaření v polesí Svrčov.
Úkol trvá

7-1)  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

Úkol trvá

7-2) organizační pracovník zajistí opravy a aktualizaci materiálu MAJETEK MĚSTA 

Na opravách začnou pracovat pracovníci Odboru MAJ, jakmile to jejich pracovní vytížení dovolí.

7-3) organizační pracovník zaurguje Odbor SVŠ a náměstka Navrátila pro dodání podkladů a vyjádření ve 
věci: „ Dotační podpora“ a  „ Pravidla pro poskytování odměn ředitelům“

Členové HOSPV navrhují požádat náměstka Navrátila o zaslání aktuálních materiálů k těmto problematikám a 
přizvat jej na další jednání HOSPV dne 11. 11. 2015.

6-1)  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

Materiál je nutno ještě přepracovat. Jakmile bude tabulka hotová, organizační pracovník ji zašle všem členům 
HOSPV.

6-4) 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 sdělil, že v této věci proběhne v říjnu jednání se zástupci Kraje. O výsledku schůzky podá zprávu 

HOSPV na nejbližším jednání.

6-6) 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

Doporučeno spojit v jeden materiál i s ostatními připomínkami k materiálu Koncepce nakládání s nemovitým 

majetkem.

6-9) 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

Členové HOSPV berou na vědomí výsledky kontroly plnění úkolů z předešlých jednání HOSPV.

HOSPV/10/48/2015  - Hlasování o kontrole plnění úkolů z předešlých jednání HOSPV

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

K bodu 6.
Různé/diskuze

Členové HOSPV se dohodli, že 11. jednání HOSPV proběhne ve středu 11. 11. 2015 od 16.30 hodin
v zasedací místnosti Rady města.

Dále proběhla diskuze o další práci hospodářského výboru. 

Desáté jednání HOSPV bylo ukončeno v 18.00 hodin.

Termín 11. jednání HOSPV byl stanoven na středu 11. listopadu 2015 od 16.30 hodin v zasedací 
místnosti Rady města, nám. TGM 1.

Termín pro připomínkování materiálů na další jednání HOSPV je stanoven na pondělí          
9.listopadu 2015.

Úkoly:
1) Předseda HOSPV, Ing. Vrána rozešle všem členům HOSPV vypracované tabulky k materiálu 
Analýza poskytnutých plateb za přijaté faktury.
2) Organizační pracovník požádá náměstka Bc. Tomáše Navrátila o zaslání aktuálních materiálů k 
„Dotační podpoře“ a „Pravidlům pro poskytování odměn ředitelům“.
Členové HOSPV žádají o přizvání náměstka Navrátila na 11. jednání HOSPV dne 11.11.2015 
k projednání těchto materiálů.

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

Přílohy:
1)    Prezenční listina 10. jednání HOSPV
2)   Usnesení 10. jednání HOSPV



Usnesení 10. jednání Hospodářského výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 7. 10. 2015

_________________________________________________________________________________

HOSPV/10/45/2015  - Hlasování o programu 10. jednání HOSPV

Hospodářský výbor po projednání schválil program 10. jednání výboru.

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

___________________________________________________________________________

HOSPV/10/46/2015 Schválení 8. zápisu z jednání HOSPV, které se konalo dne 26. 8. 2015

Hospodářský výbor po projednání schválil předložený zápis z 8. jednání HOSPV bez připomínek, 
které by vyžadovaly změnu zápisu

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

___________________________________________________________________________
HOSPV/10/47/2015 Hlasování o pověření Ing. Vrány k projednání materiálu účastí na Finančním a 

rozpočtovém výboru

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

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

Hlasování:    PRO/5    PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  
_________________________________________________________________________________
HOSPV/10/48/2015 Hlasování o výsledcích kontroly plnění úkolů z předešlých jednání HOSPV

Hospodářský výbor po projednání bere na vědomí výsledky kontroly plnění úkolů z předešlých 

jednání HOSPV.

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

organizační  pracovník                                                                      předseda HOSPV                                                                                   

Mgr. Zdeněk Vojtášek                                                                        Ing. Petr Vrána

____________________                                                  ____________________


