
Zápis z 14. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HOSPV)

konaného dne 24. 2. 2016 v zasedací místnosti Rady města od 16.35 hodin do 19.10 hodin

Přítomni:                                                                             Nepřítomni:
Ing.  Vrána Petr               předseda HOSPV                     Ing.  Šlechta Richard      člen HOSPV
Bc. Horáková Zora           členka HOSPV                           Landsinger František      člen HOSPV                                                               
Ing. Opatřil Petr               člen HOSPV                                       
Passinger Milan               člen HOSPV                              
Ing. Samek Vladimír       člen HOSPV                               Hosté:
Sedlák René                       člen HOSPV                               Tomaníková Ludmila              zastupitelka                      
Ing. Vondrák René            člen HOSPV                               Mgr. Jaroslav Macíček           ředitel KIS    

Mgr. Vojtášek Zdeněk      organizační pracovník

P r o g r a m:
1. Schválení programu 14. jednání HOSPV

2. Projednání připomínek k 13. zápisu HOSPV

3. PO – Kulturní a informační služby města Přerova

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

5. Různé/diskuze

Předseda HOSPV Ing. Vrána zahájil jednání, přivítal zastupitelku Ludmilu Tomaníkovou a ředitele 
Kulturních a informačních služeb města Přerova, Mgr. Jaroslava Macíčka a ostatní přítomné členy. 
Výbor je v počtu 7 členů usnášeníschopný.

K bodu 1.
Schválení programu 14. jednání HOSPV
Členové HOSPV projednali program 14. jednání výboru.

HOSPV/14/63/2016  - Hlasování o programu 14. jednání HOSPV

Hlasování:    PRO/ 7      PROTI/0      ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

K bodu 2.
Projednání připomínek k 13. zápisu HOSPV
13. zápis HOSPV – bez připomínek, které by vyžadovaly změnu zápisu.
HOSPV/14/64/2016 Schválení 12. zápisu z jednání HOSPV
Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 - SCHVÁLENO

K bodu 3.
PO - Kulturní a informační služby města Přerova

Ředitel příspěvkové organizace KIS, Mgr. Jaroslav Macíček představil členům Hospodářského výboru 

činnost a hospodaření organizace. Členové HOSPV měli k dispozici rozbory hospodaření za roky 2013, 

2014 a 2015. 

Kulturní a informační služby města Přerova jsou členěny na dvě části (podle druhu vykonávané 

činnosti) a to na HLAVNÍ a DOPLŇKOVOU ČINNOST.



Pod hlavní činnost spadá:

- informační služby

- kulturní služby

- turistické služby a služby cestovního ruchu

- organizačně-technické služby pro zřizovatele

Pod doplňkovou činnost spadá:

- reklamní a navigační činnost

- nákup a prodej zboží, výrobků a služeb

- nájem a podnájem nebytových prostor

- hostinská a ostatní činnost

K činnosti PO KIS proběhla široká diskuze. Členové HOSPV a přítomná zastupitelka ocenili množství 

kulturních akcí, které jsou organizovány, jejich různorodost a kvalitu. Pan Vondrák navrhl, zda by 

nebylo možné zajistit na představení tzv. studentské vstupenky (se sníženým vstupným). Ředitel 

připustil, že je možno o této věci jednat, poznamenal však, že Přerov není klasické studentské město.

Ing. Vrána položil otázku, zda je plán investic na další léta? Ředitel sdělil, že investice nad 500 tisíc 

řeší Magistrát města Přerova, Odbor PRI. V současné době je nejvíce potřebná na Městském domě 

výměna oken, zateplení a nová vzduchotechnika.

Hlasování o příspěvkové organizaci Kulturní a informační služby města Přerova.

HOSPV/14/65/2016 HOSPV bere na vědomí zprávu o fungování příspěvkové organizace KIS bez 
připomínek.
Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

K bodu 4.

Materiál – MAJETEK (MÍSTNÍ ČÁST+ CHATA SVRČOV)

CHATA SVRČOV
Členové HOSPV doporučují nechat chatu Svrčov zařazenou v kategorii potřebný majetek. Je nutné 
v blízké době optimalizovat ekonomiku objektu (drahý správce a malé příjmy za užití chaty).

HOSPV/14/66/2016 HOSPV doporučuje ponechat chatu Svrčov v kategorii potřebný majetek.
Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

POŽÁRNÍ ZBROJNICE
Členové HOSPV doporučují ponechat všechny požární zbrojnice zařazené v kategorii potřebný 
majetek.

HOSPV/14/67/2016 HOSPV doporučuje ponechat požární zbrojnice v kategorii potřebný majetek.
Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

KULTURNÍ DOMY (DLUHONICE, VINARY, LOVĚŠICE)
Členové HOSPV doporučují ponechat všechny kulturní domy zařazené v kategorii potřebný majetek.



HOSPV/14/68/2016 HOSPV doporučuje ponechat kulturní domy v kategorii potřebný majetek.
Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

ÚŘADOVNY MÍSTNÍCH VÝBORŮ
Členové HOSPV doporučují ponechat všechny úřadovny místních výborů zařazené v kategorii 
potřebný majetek (vyjma bývalé úřadovny Henčlov, Zakladatelů 28 – určené k prodeji)

HOSPV/14/69/2016 HOSPV doporučuje ponechat úřadovny místních výborů v kategorii potřebný 
majetek.
Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

PŘEROV-PŘEDMOSTÍ, HRANICKÁ 83
Členové HOSPV doporučují zařadit bytový dům Přerov-Předmostí, Hranická 83 do kategorie potřebný 
majetek vzhledem k plánovanému záměru vybudovat v této lokalitě MAMUTOV.

HOSPV/14/70/2016 HOSPV doporučuje zařadit bytový dům Přerov-Předmostí, Hranická 83 
do kategorie potřebný majetek.
Hlasování:    PRO/6     PROTI/0     ZDRŽEL SE/1 (Passinger) -  SCHVÁLENO

MATEŘSKÉ ŠKOLY V MÍSTNÍCH ČÁSTECH
Členové HOSPV doporučují ponechat mateřské školy v místních částech zařazené v kategorii 
potřebný majetek, kromě bývalé MŠ Žeravice. K bývalé MŠ Žeravice žádají členové HOSPV informace, 
zda se s tímto objektem nepočítá jako se zálohou pro Odbor SVŠ, a jaké jsou náklady a příjmy.

HOSPV/14/71/2016 HOSPV doporučuje ponechat mateřské školy v místních částech v kategorii 
potřebný majetek, vyjma bývalé MŠ Žeravice.
Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

PŘEROV-PŘEDMOSTÍ, POD SKALKOU 11
(prázdný objekt po ZŠ a MŠ MATEŘÍDOUŠKA)
Členové HOSPV doporučují ponechat prázdný objekt Pod Skalkou 11 v kategorii zbytný (nepotřebný) 
majetek.

HOSPV/14/72/2016 HOSPV doporučuje ponechat objekt Pod Skalkou 11 v kategorii zbytný 
majetek.
Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

K bodu  5.
Různé/diskuze

KINO HVĚZDA

V říjnu roku 2016 bude končit nájemní smlouva s provozovatelem kina. Členové HOSPV žádají o 

poskytnutí podkladů k záměru budoucího provozování kina Hvězda.

HOSPV/14/73/2016 HOSPV žádá o podklady ke kinu Hvězda (záměr budoucího provozování).
Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

STANOVY

Na dalším jednání HOSPV předloží organizační pracovník ke schválení Hospodářskému výboru 
materiál do ZM, ve věci úpravy stanov obchodních společností vlastněných městem.



Dále proběhla diskuze k problematickým objektům ve vlastnictví města (Čechova 43, Domov Alfreda 
Skeneho v Pavlovicích).

Zastupitelka Tomaníková přednesla na jednání výboru stížnost ve věci nedostatečného počtu 
veřejných WC při konání kulturních akcí na náměstí TGM. Věcí se zabývá náměstek Košutek. Vedoucí 
odboru MAJ, Mgr. Vojtášek prověří jak se bude tento problém řešit.

Čtrnácté jednání HOSPV bylo ukončeno v 19:10 hodin.

Termín 15. jednání HOSPV byl stanoven na středu 30. března 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   
28.března 2016.

Úkoly:
1) organizační pracovník předloží ke schválení HOSPV materiál do ZM – Stanovy obchodních 
společností.
2) organizační pracovník přizve na 15. jednání HOSPV ředitele PO Městská knihovna v Přerově,
Ing.Pavla Cimbálníka, aby krátce představil činnost a hospodaření této organizace. 
3) organizační pracovník přizve na 15. Jednání HOSPV pana Ing. Střelce a Ing. Navrátila z TSMPr ve 
věci POLESÍ SVRČOV.
4) organizační pracovník zajistí pro členy HOSPV požadované informace ke kinu Hvězda.
5) organizační pracovník zajistí informace k bývalé MŠ Žeravice.

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

Přílohy:
1)    Prezenční listina 14. jednání HOSPV
2)   Usnesení 14. jednání HOSPV



Usnesení 14. jednání Hospodářského výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 24. 2. 2016

_________________________________________________________________________________

HOSPV/14/63/2016  - Hlasování o programu 14. jednání HOSPV 

Hospodářský výbor po projednání schválil program 14. jednání výboru.

Hlasování:    PRO/7     PROTI/0      ZDRŽEL SE/0    

___________________________________________________________________________
HOSPV/14/64/2016  Schválení 13. zápisu z jednání HOSPV, které se konalo dne 3. 2. 2016

Hospodářský výbor po projednání schválil předložený zápis z 13. jednání HOSPV bez připomínek, 
které by vyžadovaly změnu zápisu

Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0   

___________________________________________________________________________
HOSPV/14/65/2016  Hlasování o zprávě o fungování příspěvkové organizaci Kulturní a informační 
služby města Přerova.

Hospodářský výbor bere na vědomí zprávu o fungování příspěvkové organizace KIS bez 
připomínek.

Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  
____________________________________________________________________________
HOSPV/14/66/2016  Hlasování o chatě Svrčov 

Hospodářský výbor po projednání doporučuje ponechat chatu Svrčov v kategorii potřebný majetek.

Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 

_____________________________________________________________________
HOSPV/14/67/2016 Hlasování o požárních zbrojnicích

Hospodářský výbor po projednání doporučuje ponechat požární zbrojnice v kategorii potřebný 
majetek.

Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  
__________________________________________________________________________________
HOSPV/14/68/2016  Hlasování o kulturních domech

Hospodářský výbor po projednání doporučuje ponechat kulturní domy v kategorii potřebný 
majetek.

Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 

______________________________________________________________________



HOSPV/14/69/2016 Hlasování o úřadovnách místních částí

Hospodářský výbor po projednání doporučuje ponechat úřadovny místních výborů v kategorii 
potřebný majetek (vyjma bývalé úřadovny - Henčlov, Zakladatelů 28).

Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 
_____________________________________________________________________________
HOSPV/14/70/2016 Hlasování o bytovém domě  Přerov-Předmostí, Hranická 83

Hospodářský výbor po projednání doporučuje zařadit bytový dům Přerov-Předmostí, Hranická 83 
do kategorie potřebný majetek.

Hlasování:    PRO/6     PROTI/0     ZDRŽEL SE/1 (Passinger) 
______________________________________________________________________________
HOSPV/14/71/2016  Hlasování o mateřských školách

Hospodářský výbor po projednání doporučuje ponechat mateřské školy v místních částech 
v kategorii potřebný majetek (vyjma bývalé MŠ Žeravice).

Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 
_______________________________________________________________________________
HOSPV/14/72/2016  Hlasování o objektu Přerov-Předmostí, Pod Skalkou 11

Hospodářský výbor po projednání doporučuje ponechat objekt Pod Skalkou 11 v kategorii zbytný 
majetek.

Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 
__________________________________________________________________________________
HOSPV/14/73/2016  Žádost o informace ke kinu Hvězda

Hospodářský výbor žádá o podklady ke kinu Hvězda (záměr budoucího provozování).

Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 
__________________________________________________________________________________

____________________                                                  ____________________

organizační pracovník                                                                       předseda HOSPV

Mgr. Zdeněk Vojtášek                                                                       Ing. Petr Vrána


