
Zápis z 11. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HOSPV)

konaného dne 11. 11. 2015 v zasedací místnosti Rady města od 16.35 hodin do 19.40 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
Ing. Samek Vladimír      člen HOSPV
Sedlák René                   člen HOSPV
Ing. Šlechta Richard      člen HOSPV 

Mgr. Vojtášek Zdeněk   organizační pracovník

Nepřítomni:
Beták Alexandr              člen HOSPV – podána rezignace

P r o g r a m:
1. Schválení programu 11. jednání HOSPV

2. Projednání připomínek k 10. zápisu HOSPV

3. Materiály  -  Dotační podpora

                           Pravidla pro poskytování odměn ředitelům

4. Návrh hlavních zásad změny stanov municipálních společností

5. Analýza poskytnutých plateb za přijaté faktury 

6. Materiál MAJETEK  -  Vyjádření místních výborů k využitelnosti majetku v místních částech

7. Různé/diskuze

Předseda HOSPV Ing. Vrána zahájil jednání, přivítal přítomné členy. Výbor je v počtu 8 členů 
usnášeníschopný.

K bodu 1.
Schválení programu 11. jednání HOSPV
Členové HOSPV projednali program 11. jednání výboru. Ing. Vrána sdělil, že podklady k bodu 3. 

budou dle sdělení náměstka Navrátila připraveny na další jednání HOSPV v prosinci 2015. Proto 

navrhuje z dnešního jednání HOSPV vypustit bod 3. Dotační podpora  a Pravidla pro poskytování 

odměn ředitelům.

HOSPV/11/49/2015  - Hlasování o programu 11. jednání HOSPV – vypuštění bodu 3.

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

Ing. Samek navrhuje, aby do zápisu HOSPV bylo psáno nejen omluven/neomluven, ale i konkrétní 
důvod nepřítomnosti.



K bodu 2.
Projednání připomínek k 10. zápisu HOSPV
10. zápis HOSPV – bez připomínek, které by vyžadovaly změnu zápisu.

HOSPV/11/50/2015 Schválení 10. zápisu z jednání HOSPV
Hlasování:    PRO/8     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0   - SCHVÁLENO

K bodu 3.
Materiály  -  Dotační podpora  a Pravidla pro poskytování odměn ředitelům

Bod č. 3 se bude projednávat na dalším jednání HOSPV.

K bodu 4.
Návrh hlavních zásad změny stanov municipálních společností

HOSPV/11/51/2015  

Členové Hospodářského výboru se po projednání usnesli, že navrhují předložit Zastupitelstvu ke 
schválení návrh nového znění stanov obchodních společností Teplo Přerov a.s., Technické služby 
města Přerova s.r.o. a Přerovská rozvojová s.r.o., které

1)  budou veřejně proklamovat, že se jedná o povinné subjekty dle zákona o svobodném přístupu 

k informacím.

Hlasování:    PRO/ 6      PROTI/0      ZDRŽEL SE/2 (Landsinger, Passinger)     -  SCHVÁLENO

2)  posílí rozhodovací pravomoci valné hromady zejména v oblasti udělování předchozího souhlasu 
s uzavřením smlouvy o úvěru nebo zápůjčce v limitní částce odpovídající charakteru dle společnosti

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

3) posílí rozhodovací pravomoci valné hromady zejména v oblasti schvalování strategie 
podnikatelské činnosti, střednědobého a ročního podnikatelského (finančního a investičního) plánu 
společnosti.

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

4) posílí rozhodovací pravomoci valné hromady zejména v oblasti schvalování úkonů společnosti 
směřujících k jejímu zadlužení v limitní částce odpovídající dle charakteru společnosti, nabývání a 
prodeji obchodních podílů.

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

5) posílí rozhodovací pravomoci valné hromady zejména v oblasti schvalování marketingových, 
darovacích a sponzorských smluv nad rámec ročního podnikatelského plánu.

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

6) posílí rozhodovací pravomoci valné hromady zejména v oblasti informační povinnosti statutárních 
a dozorčích orgánů (zprávy o hospodaření, významná právní rozhodnutí, kontrolní zjištění apod.) vůči 
jedinému akcionáři/vlastníkovi, a to jednou za 6 měsíců.

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



7) posílí rozhodovací pravomoci valné hromady zejména v oblasti schvalování uzavření smluv 
s délkou trvání nad jeden rok nebo s výpovědní lhůtou nad jeden rok.

Hlasování:    PRO/ 1 (Šlechta)      PROTI/4 (Vrána, Passinger, Opatřil, Samek)      ZDRŽEL SE/3 
(Horáková, Landsinger, Sedlák)  -  NEUSNESLI SE

8)   

návrh 1 - posílí rozhodovací pravomoci valné hromady zejména v oblasti udělování předchozího 
souhlasu k ustanovení a odvolání ředitele.

Hlasování:    PRO/ 4  (Vrána, Passinger, Opatřil, Horáková)    PROTI/3 (Landsinger, Samek, Šlechta)      
ZDRŽEL SE/1 (Sedlák)  -  NEUSNESLI SE

návrh 2 -  udělování předchozího souhlasu k ustanovení a odvolání ředitele a vrcholné organizační 
struktury.

Hlasování:    PRO/ 4  (Samek, Šlechta, Sedlák, Landsinger)    PROTI/4 (Vrána, Passinger, Opatřil, 
Horáková)      ZDRŽEL SE/0  - NEUSNESLI SE

původní návrh stažen – udělování předchozího souhlasu k ustanovení a odvolání ředitele a 
odborných ředitelů společnosti, rozhodování o vrcholové organizační struktuře společnosti, o 
schvalování organizačního a podpisového řádu, o případném uzavření pracovních smluv se 
zaměstnanci na úrovni ředitelů

K bodu 5.
Analýza poskytnutých plateb za přijaté faktury

Vzhledem k nedostatku času bude projednání přesunuto na další jednání HOSPV.

K bodu 6.

Materiál MAJETEK  -  Vyjádření místních výborů k využitelnosti majetku v místních částech 

Členové HOSPV požadují zaurgování nedodaných vyjádření k využitelnosti majetku. Na dalším jednání 

HOSPV chtějí rozhodnout o tomto majetku.

K bodu  7.
Různé/diskuze

ÚKOLY:

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

Zaurgovat a doplnit, po projednání zapracovat do materiálu MAJETEK.

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



Organizační pracovník rozešle materiál 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 proběhlo jednání se zástupci Kraje. Kraj nemá zájem o odkoupení tohoto 

objektu, ale nabízí Přerovu převzetí příspěvkové organizace, která provozuje domov důchodců.

Ing. Šlechta sdělil, že si myslí, že samospráva nemá nahrazovat stát. Toto má řešit stát, město má omezené 

možnosti.

Ing. Vrána dodal, že se jedná o otázku pomoci lidem.

Dále v této věci proběhla rozsáhlá debata, po které členové HOSPV  považují objekt Domova Alfreda Skeneho

v Pavlovicích za zbytný majetek.

HOSPV/11/52/2015  - Hlasování o objektu „Domov Alfreda Skeneho“. Členové HOSPV považují 

tento objekt za zbytný majetek, který je možno prodat.

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

Dalším bodem bylo projednání návrhu Ing. Šlechty zadat ve spolupráci s představenstvem společnosti Teplo 

Přerov, a.s., vypracování externího finančního, daňového a právního Due Diligence společnosti Teplo Přerov 

a.s., jehož předmětem bude zejména:

a) stanovení minimální výše Fondů ze zisku společnosti (Rezervního fondu, Statutárního a ostatních fondů) 

potřebných k zajištění hlavní podnikatelské činnosti ve stávající kvalitě a rozsahu, tzn. pro výrobu tepla dle 

autorizace (skupina 31), pro rozvod tepla dle autorizace (skupina 32)

b) doporučení nejvýhodnějšího způsobu převedení nadbytečných finančních zdrojů ze společnosti Teplo Přerov, 

a.s., na jediného vlastníka město Přerov, a to včetně metodiky

c) posouzení správy městských sportovních zařízení z hlediska hospodárnosti a efektivity a vlivu této vedlejší 

podnikatelské činnosti na samotné hospodaření společnosti Teplo Přerov, a.s.

Ing. Samek upozornil, že společnost Veolia přechází na horkovod. Z toho plyne pro společnost Teplo nutnost 

investovat do vlastních zařízení, aby se na tento převod připravila, je potřeba rozhodnout do čeho a kolik se 

bude investovat.

Ing. Vrána sdělil, že Teplo je na výše připraveno, předpokládají se další investice v jednotkách milionů. Nemyslí 

si, že Due Diligence bude mít efekt.

Ing. Šlechta zdůrazňuje, že to nutné je. Sice je to drahé (cca 200.000,-- Kč), ale jde o posouzení a kontrolu 

velkých finančních prostředků.

Ing. Vrána namítá, že dle jeho názoru není externí organizace schopna v krátké době podchytit vztahy. Dále 

předseda HOSPV navrhuje, aby byl pověřen, aby přednesl na RM požadavek, aby RM zajistila od spol. Teplo 

odpovědi na otázku stanovení minimální výše finančních prostředků, které mají zůstat ve fondu oprav 

(horkovod, běžná činnost).



V této věci proběhla diskuze. Ing. Vrána přislíbil, že na dalším jednání HOSPV bude informovat o návrhu spol. 

Teplo k výše uvedené otázce.

Další návrh Ing. Šlechty předložit Zastupitelstvu nejpozději na jeho zasedání v dubnu 2016 přehled celkových 
příjmů za roky 2014 a 2015 vázaných k výkonu funkce na pozici vedoucí oddělení a vyšší a to města Přerova, 
všech jeho příspěvkových organizací a obchodních společností ve 100% vlastnictví města, byl stažen a navržen 
na projednání na dalším jednání HOSPV. 

Jedenácté jednání HOSPV bylo ukončeno v 19.40 hodin.

Termín 12. jednání HOSPV byl stanoven na středu 9. prosince 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   
7. prosince 2015.

Úkoly:
1) Organizační pracovník rozešle všem členům HOSPV vypracované tabulky o výši nájmu 
v pronajatých prostorách a o výši investic do těchto prostor.
2) Organizační pracovník zaurguje dodání informací o využitelnosti a ekonomice objektů v majetku 
města.

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

Přílohy:
1)    Prezenční listina 11. jednání HOSPV
2)   Usnesení 11. jednání HOSPV



Usnesení 11. jednání Hospodářského výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 11. 11. 2015

_________________________________________________________________________________

HOSPV/11/49/2015  - Hlasování o programu 11. jednání HOSPV – vypuštění bodu 3.

Hospodářský výbor po projednání schválil vypuštění bodu 3. z programu 11. jednání výboru.

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

___________________________________________________________________________
HOSPV/11/50/2015  Schválení 10. zápisu z jednání HOSPV, které se konalo dne 7. 10. 2015

Hospodářský výbor po projednání schválil předložený zápis z 10. jednání HOSPV bez připomínek, 
které by vyžadovaly změnu zápisu

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

___________________________________________________________________________
HOSPV/11/51/2015  Návrh nového znění stanov municipálních společností

Hospodářský výbor se po projednání usnesl, že navrhuje předložit Zastupitelstvu ke schválení 
návrh nového znění stanov obchodních společností Teplo Přerov a.s., Technické služby města 
Přerova s.r.o. a Přerovská rozvojová s.r.o., které 

1) budou veřejně proklamovat, že se jedná o povinné subjekty dle zákona o svobodném přístupu 
k informacím.
Hlasování:    PRO/ 6      PROTI/0      ZDRŽEL SE/2 (Landsinger, Passinger) 

2) posílí rozhodovací pravomoci valné hromady zejména v oblasti udělování předchozího souhlasu 
s uzavřením smlouvy o úvěru nebo zápůjčce v limitní částce odpovídající charakteru dle společnosti

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

3) posílí rozhodovací pravomoci valné hromady zejména v oblasti schvalování strategie 
podnikatelské činnosti, střednědobého a ročního podnikatelského (finančního a investičního) 
plánu společnosti.

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

4) posílí rozhodovací pravomoci valné hromady zejména v oblasti schvalování úkonů společnosti 
směřujících k jejímu zadlužení v limitní částce odpovídající dle charakteru společnosti, nabývání a 
prodeji obchodních podílů.

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



5) posílí rozhodovací pravomoci valné hromady zejména v oblasti schvalování marketingových, 
darovacích a sponzorských smluv nad rámec ročního podnikatelského plánu.

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

6) posílí rozhodovací pravomoci valné hromady zejména v oblasti informační povinnosti 
statutárních a dozorčích orgánů (zprávy o hospodaření, významná právní rozhodnutí, kontrolní 
zjištění apod.) vůči jedinému akcionáři/vlastníkovi, a to jednou za 6 měsíců.

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

_____________________________________________________________________________

HOSPV/11/52/2015  - Hlasování o objektu „Domov Alfreda Skeneho“

Hospodářský výbor po projednání navrhuje objekt Domova Alfreda Skeneho v Pavlovicích vést 

v evidenci jako zbytný majetek, který je možno prodat.

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

_____________________________________________________________________________

organizační pracovník                                                                     předseda HOSPV                                                                                   

Mgr. Zdeněk Vojtášek                                                                        Ing. Petr Vrána

____________________                                                  ____________________


