
Zápis z 12. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HOSPV)

konaného dne 9. 12. 2015 v zasedací místnosti Rady města od 16.30 hodin do 18.25 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 
Ing. Vondrák René            člen HOSPV

Mgr. Vojtášek Zdeněk      organizační pracovník

P r o g r a m:
1. Schválení programu 12. jednání HOSPV

2. Projednání připomínek k 11. zápisu HOSPV

3. Materiály  -  Dotační podpora

                           Pravidla pro poskytování odměn ředitelům

4. Analýza poskytnutých plateb za přijaté faktury

5. ROZPOČET 2016

6. Stanovení termínů konaní HOSPV v I. pololetí 2016

7. Různé/diskuze

Předseda HOSPV Ing. Vrána zahájil jednání, přivítal náměstka Ing. Měřínského, nového člena HOSPV 
Ing. Vondráka a ostatní přítomné členy. Výbor je v počtu 9 členů usnášeníschopný.

Ing. Vondrák se krátce přestavil ostatním členům Hospodářského výboru.

K bodu 1.
Schválení programu 12. jednání HOSPV
Členové HOSPV projednali program 12. jednání výboru. 

HOSPV/12/53/2015  - Hlasování o programu 12. jednání HOSPV

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

Ing. Samek navrhuje, aby při zasílání pozvánky na jednání HOSPV byla zaslána i informace o 
zaslaných materiálech k jednotlivým bodům programu.

K bodu 2.
Projednání připomínek k 11. zápisu HOSPV
11. zápis HOSPV – bez připomínek, které by vyžadovaly změnu zápisu.
HOSPV/12/54/2015 Schválení 11. zápisu z jednání HOSPV
Hlasování:    PRO/8     PROTI/0     ZDRŽEL SE/1 (Vondrák)   - SCHVÁLENO



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

Dotační podpora

Pravidla pro poskytování dotační podpory jsou pro rok 2016 již stanovena.

Ing. Šlechta vyslovil nesouhlas se stanovenými pravidly. Dle jeho názoru není bodování vyhovující a je 

nutná změna pravidel pro poskytování dotací. Bodování není dobré, navržené parametry jsou 

diskutabilní. Je nutné najít nový systém přidělování grantů, nyní je k dispozici nevyhovující patvar.

Bc. Horáková připouští, že materiál není moc vhodný. K této problematice by se měli přizvat lidi ze 

svazů a klubů.

Ing. Vrána – vždy bude někdo nespokojený.

Členové HOSPV se shodují, že pro rok 2016 je nutné materiál schválit, ale pro rok 2017 by bylo 

vhodné vymyslet rovnější způsob pro přiznávání grantů.

Po rozsáhlé diskuzi k problematice dotační podpory zaujímá HOSPV následující stanoviska:

Hospodářský výbor se nebude k problematice dotační podpory pro rok 2016 vyjadřovat neboť 

neobdržel potřebné podklady.

HOSPV/12/55/2015 Dotační podpora 2016
Hlasování:    PRO/5     PROTI/0     ZDRŽEL SE/4 (Vrána,Opatřil, Passinger,Vondrák)   -  SCHVÁLENO

Hospodářský výbor se vyjádří k materiálu dotační podpory pro rok 2017, který vypracuje pracovní 

skupina, která byla k tomuto účelu již sestavena.

HOSPV/12/56/2015 Dotační podpora 2017
Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

Pravidla pro poskytování odměn ředitelům

Existuje vnitřní předpis 2/2010 Pravidla pro poskytování odměn ředitelům příspěvkových organizací. 

Vnitřní předpis rozešle organizační pracovník všem členům HOSPV.

Ing. Šlechta upozornil, že je nutné nejdříve nastavit parametry, aby bylo možné porovnat schopnosti 

jednotlivých ředitelů. Až v momentě, kdy budeme moci vyhodnotit schopnost/neschopnost ředitelů, 

pak můžeme určovat odměny ředitelům.

Hospodářský výbor by se měl zaměřit na to co funguje/co nefunguje. Upozornit na to, aby se to 

řešilo. 

Úkolem je tedy navržení parametrů do předpisu.

S tímto úkolem souvisí nutnost provedení analýzy příspěvkových organizací.

Hospodářský výbor se po projednání usnesl, že bude provedena analýza hospodaření jednotlivých 

příspěvkových organizací.

HOSPV/12/57/2015 Příspěvkové organizace – analýza hospodaření
Hlasování:    PRO/8     PROTI/0     ZDRŽEL SE/1 (Passinger) -  SCHVÁLENO

Jako první bude analyzována PO Sociální služby města Přerova. Ing. Šlechta rozešle data, které má 

k dispozici. V termínu do 13. ledna 2016 je pak nutné definovat jaká data budou členové HOSPV ještě 

k dané analýze požadovat.



K bodu 4.

Analýza poskytnutých plateb za přijaté faktury

Proběhla diskuze k dané problematice. 
Ing. Šlechta poznamenal, že je potřeba vytvořit jednotnou účetní osnovu a hlavně sdílet data.
Náměstek Měřínský sdělil, že byla vytvořena pracovní skupina pro centrální nákup. 

Hospodářský výbor po projednání bere na vědomí založení pracovní skupiny pro centrální nákup a 

žádá o předložení výsledného materiálu k vyjádření.

HOSPV/12/58/2015 Centrální nákup
Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

K bodu 5.
ROZPOČET 2016

Na úvod náměstek Měřínský provedl krátce členy Hospodářského výboru ROZPOČTEM 2016.

Mimo jiné se musí počítat s propadem příjmů cca o 20 mil. Kvůli zrušení automatů (hazardu).

Ing. Šlechta poznamenal, že už není co prodávat a bude nutné hodně šetřit. Peníze budou chybět, už 

teď je to patrné na grantech a podporách. V minulých letech z 30 mil. na dnešních 18 mil.

Dále proběhla k ROZPOČTU 2016 široká diskuze.

Hospodářský výbor po projednání požaduje pro účely HOSPV k rozpočtu 2017, aby návrhy rozpočtu 

města i příspěvkových organizací obsahovaly informace o závěrečných účtech za předchozích 5 let a 

výsledcích hospodaření příspěvkových organizací za minimálně 5 let. U příspěvkových organizací i 

podrobnější výklad k jednotlivým výdajovým položkám rozpočtu, tak jak je to u rozpočtu města.

HOSPV/12/59/2015 Rozpočet 2017
Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

K bodu 6.

Stanovení termínů konání HOSPV v I. pololetí 2016

Členové HOSPV se dohodli, že se jednání HOSPV budou konat vždy poslední středu v měsíci. 

Jednání budou začínat v 16.30 hodin.

Stanovené termíny:

27. leden 2016

24. únor 2016

30. březen 2016

27. duben 2016

25. květen 2016

29. červen 2016



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

Místní části byly zaurgovány. Po obdržení jejich sdělení budou materiály rozeslány všem členům HOSPV.

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 rozeslal požadovaný materiál všem členům HOSPV.

Hospodářský výbor po projednání bere na vědomí materiál o příjmech a výdajích v pronajatých prostorách.

HOSPV/12/60/2015  - Materiál - příjmy a výdaje v pronajatých prostorách

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

Dále organizační pracovník sdělil informace z personálního oddělení MMPr (níže v zápisu).

Personální oddělení MMPr. se tímto obrací na členy výborů a komisí se žádostí, aby v případě změny 
zdravotní pojišťovny od 1. 1. 2016 o této změně podali zprávu personálnímu oddělení, nejlépe e-
mailem na adresu: jarmila.jemelikova@prerov.eu, případně osobně na pers. oddělení, IV. patro, 
Bratrská 34, a to nejlépe ihned, nejpozději do 31. 1. 2016.

Dále pak žádáme členy komisí a výborů, kteří mají u nás podepsané daňové prohlášení (uplatňují z 
odměny slevu na dani), aby se dostavili podepsat daňové prohlášení na rok 2016, a to nejpozději do 
31. 1. 2016, a to taktéž osobně na pers. oddělení, IV. patro, Bratrská 34. Jedná se zejména o: 
důchodce, občany evidované v seznamu uchazečů o zaměstnání u úřadu práce, ženy na mateřské 
dovolené, ženy či muže na rodičovské dovolené, studenty, některé OSVČ. Zkrátka o ty, kteří nemají 
jiné zdanitelné příjmy či u jiného zaměstnavatele podepsané daňové prohlášení. 

Dvanácté jednání HOSPV bylo ukončeno v 18.25 hodin.

Termín 13. jednání HOSPV byl stanoven na středu 27. ledna 2016 od 16.30 hodin v zasedací 
místnosti Rady města, nám. TGM 1.

Termín pro připomínkování materiálů na další jednání HOSPV je stanoven na pondělí   
25.ledna 2016.

Úkoly:
1) Organizační pracovník rozešle všem členům HOSPV Vnitřní předpis 2/2010 Pravidla pro 
poskytování odměn ředitelům příspěvkových organizací.
2) Organizační pracovník zaurguje u náměstka Navrátila dodání materiálů k městským jeslím a 
přizve Bc. Tomáše Navrátila k dalšímu jednání HOSPV dne 27. ledna 2016.
3) Členové HOSPV v termínu do 13. ledna 2016 zašlou své požadavky týkající se PO Sociální služby 
města Přerova.

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



Přílohy:
1)    Prezenční listina 12. jednání HOSPV
2)   Usnesení 12. jednání HOSPV



Usnesení 12. jednání Hospodářského výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 9. 12. 2015

_________________________________________________________________________________

HOSPV/12/53/2015  - Hlasování o programu 12. jednání HOSPV

Hospodářský výbor po projednání schválil program 12. jednání výboru.

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

___________________________________________________________________________
HOSPV/12/54/2015  Schválení 11. zápisu z jednání HOSPV, které se konalo dne 11. 11. 2015

Hospodářský výbor po projednání schválil předložený zápis z 11. jednání HOSPV bez připomínek, 
které by vyžadovaly změnu zápisu

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

___________________________________________________________________________
HOSPV/12/55/2015 Dotační podpora 2016

Hospodářský výbor se po projednání usnesl, že se nebude k problematice dotační podpory pro rok 

2016 vyjadřovat, neboť neobdržel potřebné podklady.

Hlasování:    PRO/5     PROTI/0     ZDRŽEL SE/4 (Vrána,Opatřil, Passinger,Vondrák) 
_________________________________________________________________________________
HOSPV/12/56/2015 Dotační podpora 2017

Hospodářský výbor se po projednání usnesl, že se bude vyjadřovat k materiálu dotační podpory 

pro rok 2017, který vypracuje pracovní skupina, která byla k tomuto účelu již sestavena.

Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0
__________________________________________________________________________________
HOSPV/12/57/2015 Příspěvkové organizace – analýza hospodaření

Hospodářský výbor se po projednání usnesl, že se bude zabývat analýzou hospodaření jednotlivých 

příspěvkových organizací.

Hlasování:    PRO/8     PROTI/0     ZDRŽEL SE/1 (Passinger) 
____________________________________________________________________________
HOSPV/12/58/2015 Analýza poskytnutých plateb za přijaté faktury - centrální nákup

Hospodářský výbor po projednání bere na vědomí založení pracovní skupiny pro centrální nákup a 

žádá o předložení výsledného materiálu k vyjádření.

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



_____________________________________________________________________________

HOSPV/12/59/2015   Rozpočet 2017

Hospodářský výbor po projednání požaduje pro účely HOSPV k rozpočtu 2017, aby návrhy rozpočtu 

města i příspěvkových organizací obsahovaly informace o závěrečných účtech za předchozích 5 let 

a výsledcích hospodaření příspěvkových organizací za minimálně 5 let. U příspěvkových organizací i 

podrobnější výklad k jednotlivým výdajovým položkám rozpočtu, tak jak je to u rozpočtu města.

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

HOSPV/12/60/2015  - Materiál  - příjmy a výdaje v pronajatých prostorách

Hospodářský výbor po projednání bere na vědomí materiál o příjmech a výdajích v pronajatých 
prostorách.

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

____________________________________________________________________________

organizační  pracovník                                                                     předseda HOSPV                                                                                   

Mgr. Zdeněk Vojtášek                                                                        Ing. Petr Vrána

____________________                                                  ____________________


