
Zápis z 13. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HOSPV)

konaného dne 3. 2. 2016 v zasedací místnosti Rady města od 16.30 hodin do 18.10 hodin

Přítomni:                                                                             Nepřítomni:
Ing.  Vrána Petr               předseda HOSPV                     Ing.  Šlechta Richard      člen HOSPV
Bc. Horáková Zora           členka HOSPV
Landsinger František   člen HOSPV                              Hosté:             
Ing. Opatřil Petr               člen HOSPV                               Bc. Žouželková  Jana       ředitelka SSMP        
Passinger Milan               člen HOSPV                              Bc. Navrátil Tomáš           náměstek     
Ing. Samek Vladimír       člen HOSPV
Sedlák René                       člen HOSPV
Ing. Vondrák René            člen HOSPV

Mgr. Vojtášek Zdeněk      organizační pracovník

P r o g r a m:
1. Schválení programu 13. jednání HOSPV

2. Projednání připomínek k 12. zápisu HOSPV

3. Materiály  - JESLE

4. PO – Sociální služby města Přerova

5. Materiál – MAJETEK (místní části + chata Svrčov)

6. Různé/diskuze

Předseda HOSPV Ing. Vrána zahájil jednání, přivítal ředitelku příspěvkové organizace Sociální služby 
města Přerova paní Bc. Janu Žouželkovou, náměstka Bc. Tomáše Navrátila  a ostatní přítomné členy. 
Výbor je v počtu 8 členů usnášeníschopný.

K bodu 1.
Schválení programu 13. jednání HOSPV
Členové HOSPV projednali program 13. jednání výboru, dohodli se, že bod 5. Materiál MAJETEK bude 

přesunut na další jednání výboru.

HOSPV/13/61/2016  - Hlasování o programu 13. jednání HOSPV

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

K bodu 2.
Projednání připomínek k 12. zápisu HOSPV
12. zápis HOSPV – bez připomínek, které by vyžadovaly změnu zápisu.
HOSPV/13/62/2016 Schválení 12. zápisu z jednání HOSPV
Hlasování:    PRO/8     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 - SCHVÁLENO

K bodu 3.
Materiál  -  JESLE

Paní ředitelka Bc. Jana Žouželková sdělila členům Hospodářského výboru změny, které bylo nutné 

provést v jeslích v návaznosti na nový zákon o dětských skupinách.  Bylo nutné se zaregistrovat a 



v souladu se zákonem upravit jak personální, tak materiálně technické požadavky. Nyní je kapacita 

jeslí 45 dětí ve věku 1,5 – 3 let. 

V současnosti se rodiče dětí snaží co nejdříve přesunovat děti z jesliček do mateřských školek a to i 

hodně před dovršením 3 let věku dítěte. Hlavní důvod je výše úhrady v jeslích cca 3.600 Kč na měsíc  

oproti školkovnému, které činí cca 200-500 Kč na měsíc.

I s ohledem na všechny provedené změny, se podařilo v roce 2015 snížit náklady o 300 tisíc. V roce 

2016 by úspora měla činit 450 tisíc.

Jesle navštěvují jak děti z Přerova, tak mimopřerovské. Jedná se hlavně o děti rodičů, kteří do Přerova 

dojíždějí za prací. 

Členové HOSPV vidí největší úskalí jeslí v tom, že jsou dotovány vysokou částkou z rozpočtu města 

děti, které vůbec nejsou z Přerova. Tato skutečnost se jeví Hospodářskému výboru velice 

nehospodárná.

Co se týče úhrad za jesle, sdělila ředitelka Žouželková, že v současné době jsou stanovena dvě pásma 

pro úhradu za jesle. První příjmové pásmo do 25 tisíc, kdy rodiče musí pracovat a dokládat každého 

půl roku příjmy  - v tomto pásmu je stanovena nižší úhrada za jesle. Druhé příjmové pásmo je nad 25 

tisíc. Nově jsou rodiče povinni platit 50% úhrady i v případě nepřítomnosti dítěte.

Členové Hospodářského výboru se domnívají, že by bylo vhodné příjmová pásma více rozčlenit a 

v návaznosti na toto členění i vybírat různě velké úhrady za jesle. HOSPV si myslí, že by tento systém 

byl spravedlivější než ten, který je používán v současnosti.

Bc. Horáková, jako členka pracovní skupiny pro jesle doporučila na další jednání skupiny přizvat paní 

ředitelku Žouželkovou.

K bodu 4.

Příspěvková organizace – Sociální služby města Přerova

Členové hospodářského výboru se seznámili s rozpočtem SSMP pro letošní rok a porovnali jej 
s rozpočty za minulá období.

Vzhledem k velkému rozsahu činností spadajících pod PO SSMP (Domov pro seniory, Pečovatelská 
služba, Denní pobyt, Městské jesle) navrhli členové HOSPV přesunutí analýzy této PO na některé 
z dalších jednání HOSPV, aby byl prostor se řádně seznámit s činností PO.

K bodu 5.
Materiál - MAJETEK

Bod přesunut na další jednání HOSPV dne 24. 2. 2016.

K bodu  6.
Různé/diskuze

Pravidla pro poskytování odměn ředitelům

Členové HOSPV se seznámili s vnitřním předpisem č. 2/2010 Pravidla pro poskytování odměn 

ředitelům příspěvkových organizací. K tomuto tématu proběhla rozsáhlá diskuze.



Bc. Horáková předkládá pár návrhů k prodiskutování a případné změně vnitřním předpisu.

Bod IV. Pravidla pro poskytování odměn dle ustanovení § 134 zákoníku práce:
a)  vypustit závěr „nebo k efektivní doplňkové činnosti“ a dopsat nový bod
osobní podíl na zajištění doplňkové činnosti, využívání prostředků získaných z doplňkové činnosti 
ke zkvalitnění provozu hlavní činnosti
Odůvodnění: doplňková činnost je vždy efektivní = s kladným výsledkem hospodaření.

Do bodu V. Postup při poskytování odměn přidat bod:
Odměna je nenároková složka platu.
(I přesto, že je uvedeno v zákoníku práce)

Do textu předpisu doplnit z jakých prostředků jsou odměny vypláceny. 
Odměna je vyplácena řediteli z rozpočtu přímých nákladů PO.
Odůvodnění: Je zřejmé, že o výši odměny nebude posílen rozpočet organizace. 
Odměny za zajištění doplňkové činnosti jsou vypláceny z fondu odměn.
Odůvodnění: Náklady na doplňkovou činnosti jsou vedeny odděleně, a proto i odměny by neměly 
být čerpány z rozpočtu přímých nákladů. FO je tvořen přídělem ze zisku, což je ve většině případů 
zisk z doplňkové činnosti. 

Členové HOSPV navrhují na další jednání HOSPV, které se bude konat dne 24. 2. 2016, přizvat ředitele 
PO Kulturní a informační služby města Přerova, Mgr. Jaroslava Macíčka, aby představil činnost a 
hospodaření této příspěvkové organizace.

Dále paní Horáková  položila pár otázek panu náměstku Bc. Navrátilovi a žádá o písemnou odpověď.

Otázky na pana náměstka:
Školské příspěvkové organizace měli v letošním roce přislíbeno, že v rámci roční závěrky nebude 
povinné nulovat rozpočet. I přes tento příslib dostaly pokyn rozpočet vynulovat a pouze 
v odůvodněných případech ponechat zisk. Odůvodněný případ byl např. nevyčerpání pojistky 
z plnění. Tím chci říct, že odůvodněný případ skoro nikdy nemůže nastat. Tento trend bude i 
v dalších letech, nebo dojde ke změně?

Při stoupající administrativní náročnosti uvažujete do budoucna o zřízení administrativních míst ve 
školkách? V současné době mají ředitelky s kapacitou dětí nad 100 na administrativu úvazek 0,3. 
Ten v mnoha zařízeních vykonávají učitelky. 

Kontrola plnění úkolů z předešlých jednání
Předseda HOSPV Ing. Vrána provedl kontrolu plnění úkolů. V současnosti zůstává k řešení:

8-1) TSMPr, Ing. Střelec předloží v termínu do 31. 12. 2015 Hospodářskému výboru zprávu o 
ekonomickém výhledu hospodaření v polesí Svrčov.
Ing. Střelec předloží zprávu, jakmile bude provedena aktualizace Lesního hospodářského plánu polesí 
Svrčov. LHP bude aktualizován během měsíce února 2016. Úkol trvá.

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

Materiál byl opraven a byly do něj zapracovány připomínky. V současné době byl materiál rozeslán 
primátorovi, náměstkům a všem členům HOSPV. S materiálem se bude nadále pracovat, bude 
připomínkován a následně bude projednán v Zastupitelstvu města Přerova. 



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 připraven.

Na předpisu se pracuje. Úkol trvá.

Stanovy
Na dalším jednání HOSPV předloží organizační pracovník ke schválení Hospodářskému výboru materiál do ZM, 
ve věci úpravy stanov obchodních společností vlastněných městem, dle připomínek přednesených na 13. 
jednání HOSPV předsedou Ing. Vránou.

Třinácté jednání HOSPV bylo ukončeno v 18.10 hodin.

Termín 14. jednání HOSPV byl stanoven na středu 24. února 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   
22.února 2016.

Úkoly:
1) organizační pracovník předloží ke schválení HOSPV materiál do ZM – Stanovy obchodních 
společností.
2) organizační pracovník přizve na 14. jednání HOSPV ředitele PO Kulturní a informační služby 
města Přerova, Mgr. Jaroslava Macíčka, aby krátce představil činnost a hospodaření této 
organizace. 

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

Přílohy:
1)    Prezenční listina 13. jednání HOSPV
2)   Usnesení 13. jednání HOSPV



Usnesení 13. jednání Hospodářského výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 27. 1. 2016

_________________________________________________________________________________

HOSPV/13/61/2016  - Hlasování o programu 13. jednání HOSPV

Hospodářský výbor se po projednání usnesl, že bude vypuštěn bod 5. materiál - MAJETEK z 

programu 13. jednání výboru.

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

___________________________________________________________________________
HOSPV/13/62/2016  Schválení 12. zápisu z jednání HOSPV, které se konalo dne 9. 12. 2015

Hospodářský výbor po projednání schválil předložený zápis z 12. jednání HOSPV bez připomínek, 
které by vyžadovaly změnu zápisu

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

___________________________________________________________________________

organizační pracovník                                                                     předseda HOSPV                                                                                   

Mgr. Zdeněk Vojtášek                                                                        Ing. Petr Vrána

____________________                                                 ____________________


