
Zápis z 15. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HOSPV)

konaného dne 30. 3. 2016 v zasedací místnosti Rady města od 16:35 hodin do 18:25 hodin

Přítomni:                                                                             
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. Vondrák René            člen HOSPV                               

Mgr. Vojtášek Zdeněk      organizační pracovník

Nepřítomni:
Ing. Vrána Petr - omluven - nemoc
Ing. Šlechta Richard - neomluven

Hosté:
Ing. Střelec Bohumír – zastupitel – TSMPr jednatel
Ing. Cimbálník Pavel  - ředitel Městské knihovny v Přerově
Bc. Navrátil Vít – TSMPr – vedoucí provozu správa a údržba lesního majetku

P r o g r a m:
1. Schválení programu 15. jednání HOSPV

2. Projednání připomínek k 14. zápisu HOSPV

3. PO – Městská knihovna v Přerově

4. Polesí Svrčov

5. Různé/diskuze

Organizační pracovník sdělil přítomným členům, že předseda HOSPV, Ing. Vrána se omluvil 
z dnešního jednání kvůli nemoci. Proto je nutné pověřit jiného člena výboru, který bude zastupovat 
předsedu HOSPV při jeho nepřítomnosti. Za pověřenou osobu byl navržen Ing. Vladimír Samek, který 
s nominací souhlasil.

HOSPV/15/74/2016 HOSPV pověřuje Ing. Samka zastupováním předsedy HOSPV při jeho 
nepřítomnosti.
Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

Ing. Samek přivítal zastupitele Ing. Bohumíra Střelce a ostatní přítomné členy. Výbor je v počtu 7
členů usnášeníschopný.

K bodu 1.
Schválení programu 15. jednání HOSPV
Členové HOSPV projednali program 15. jednání výboru.

HOSPV/15/75/2016  - Hlasování o programu 15. jednání HOSPV

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



K bodu 2.
Projednání připomínek k 14. zápisu HOSPV
14. zápis HOSPV – byl schválen, pouze je nutné doplnění důvodu nepřítomnosti u členů HOSPV, kteří
se jednání nezúčastnili
HOSPV/15/76/2016 Schválení 14. zápisu z jednání HOSPV
Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 - SCHVÁLENO

Ing. Samek žádá, aby do zápisu bylo důsledně zapisováno u nepřítomných členů, zda jsou omluveni a 
z jakého důvodu. Doporučuje provedení opravy zápisu 14. jednání HOSPV. U nepřítomných členů 
doplnit důvod nepřítomnosti.
(Do 14. zápisu bude doplněno: Ing. Šlechta Richard – neomluven; Landsinger František – omluven –
nemoc)
Ing. Samek upozornil, že nadále trvá úkol č. 5.
5) organizační pracovník zajistí informace k bývalé MŠ Žeravice.
Materiály jsou již k dispozici a budou co nejdříve rozeslány. 

K bodu 3.
PO – Městská knihovna v Přerově

Ing. Samek přivítal ředitele příspěvkové organizace Městské knihovny v Přerově, Ing. Pavla 

Cimbálníka. Ředitel příspěvkové organizace představil členům Hospodářského výboru činnost a 

hospodaření organizace. Členové HOSPV měli k dispozici rozbory hospodaření za roky 2013, 2014 a 

2015. 

Ředitel  mimo jiné sdělil, že knihovna má v současné době 25 zaměstnanců a v roce 2015 hospodařila 

s rozpočtem 14 milionů. Z toho Statutární město Přerov uvolnilo finanční prostředky ve výši cca 12,5 

milionu, zbytek peněz činí poplatky členů, zaplacené upomínky a granty.

Ředitel upozornil na celostátní projekt „Kniha do vlaku“, kdy od října 2015 spolupracuje městská 

knihovna s Českými drahami. Do vestibulu přerovského nádraží byl nainstalován regál, do kterého 

městská knihovna pravidelně doplňuje vyřazené knihy, které si cestující půjčují na své cesty. V roce 

2015 knihovna poskytla již více než 1800 knih. Projekt je úspěšný a knihy putují nejen po České 

republice, ale i do zahraničí.

Městská knihovna v Přerově pořádá celoročně spoustu kulturních a vzdělávacích akcí jak pro děti, tak 

pro dospělé. Bohužel knihovna nemá pro pořádání větších akcí žádný odpovídající prostor, a proto 

musí besedy pořádat v pronajatých prostorách, za které se platí.

Ing. Samek položil dotaz „jaký největší problém knihovna řeší?“

Ředitel Cimbálník sdělil, že největší problém je v nevyhovujícím umístění hlavní budovy knihovny na 

Žerotínově náměstí, kdy budova která je původně rodinnou vilou dlouhodobě nesplňuje technické 

podmínky. Budova je v havarijním stavu a nevyhovuje z mnoha hledisek provozu městské knihovny 

(vlhkost, špatná elektroinstalace, nesplňuje hygienické normy).

Ing. Vondrák se zeptal „jaká knihovna v okolí by stála za návštěvu?“

Ředitel vyjmenoval pěkné knihovny např. v Kroměříži, Prostějově. Dále pak v Děčíně, Třinci či 

Havířově.



Dále proběhla rozsáhlá diskuze, zda by bylo vhodné pro knihovnu zrekonstruovat nějaký objekt 

v Přerově nebo zda by bylo lepší postavit knihovnu na „zelené louce“. 

Ing. Horáková se dotázala, zda se daří knihovně vymáhat pohledávky?

Ředitel vysvětlil, že vymáhání pohledávek je činnost, která je zrovna netěší, ale samozřejmě 

pohledávky se vymáhat musí. Pohledávky jsou vymáhány prostřednictvím upomínacích dopisů 

s doručenkou a prostřednictvím právníka. Tomu je předána 5. upomínka, hodnota takovéto 

upomínky činí 500 Kč, aby byly pokryty náklady právního zástupce. 

Ing. Samek doporučil panu řediteli prověřit možnost čerpání norských fondů pro rekonstrukci 

knihovny. 

Hlasování o příspěvkové organizaci Městská knihovna v Přerově.

HOSPV/15/77/2016 HOSPV bere na vědomí zprávu o fungování příspěvkové organizace Městská 
knihovna v Přerově bez připomínek.
Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

K bodu 4.

POLESÍ SVRČOV

Ing. Samek přivítal Ing. Střelce a Bc. Navrátila z Technických služeb města Přerova a požádal je o 

shrnutí hospodaření na lesním hospodářském celku Přerov  (Svrčov).

Úvodem Ing. Střelec objasnil členům HOSPV, že TSMPr pouze spravují polesí Svrčov, neinvestují - to je 

úkol vlastníka, tedy Statutárního města Přerova.

Jedním z problémů, který je nutno řešit, jsou opravy lesních cest. Lesní dopravní síť je rovnoměrně 

rozmístěna po lesním majetku, ale bohužel od roku 1990 se do těchto cest neinvestovalo. Les je 

dlouhodobě podfinancovaný. Je nutná oprava lesních cest, které jsou v katastrofálním stavu. 

Předpokládané náklady na obnovu lesních cest činí cca 15 milionů. Tato částka je vysoká, ale na 

základní opravy je nutné poskytnout asi 0,2 milionu (žádost řešena na Magistrátu města Přerova, 

Odboru správy majetku a komunálních služeb).

Dalším velkým problémem je kůrovcová kalamita. Muselo dojít ke změně LHP, navýšení těžby. 

Vzhledem ke kůrovcové kalamitě byl etát pro dané období již vytěžen a nedalo se v těžbě 

napadeného dříví pokračovat v souladu s lesním zákonem. Nyní je již možnost těžby pro dané období 

upravena. Je nutné vytěžit všechny napadené stromy a nejpozději do dvou let zalesnit vytěžené 

plochy. Z tohoto důvodu budou narůstat náklady na obnovu a zajištění porostů.

Největší problém, co se týká zpracování kůrovcového dříví, vidí Bc. Navrátil v odbytu dřevní hmoty. I 

přesto, že se daří vyhledávat kůrovce včas a následně dříví zpracovat, je problém v tom, že firmy 

kupující dříví mají určené kvóty zpracovatelem. V době odstávky zpracovatele, pak není kam dříví 

odvážet. Menší objem dříví se hůře obchoduje a je zpravidla za nižší cenu.

Další problém je v kapacitě zdrojů (kvalifikovaní těžaři, harvestor, vyvážecí traktory), v době kdy 

graduje kůrovcová kalamita, je problém sehnat jakýkoliv stroj nebo kvalifikovaného člověka.

Dále Bc. Navrátil sdělil, že podpora státu vlastníkům lesa v oblasti postižení přírodní kalamitou by 

měla přijít co nejdříve. Vhodná by byla podpora na strojní přípravu půdy (drcení pařezů a klestu na 

kalamitních plochách, hlavně kvůli zamezení dalšího šíření škůdců) a podpora výsadby.



Ing. Vondrák položil dotaz na kácení a prořezávání  stromů v Žebračce.

Bc. Navrátil sdělil, že kácení probíhá hlavně kvůli bezpečnosti a ozdravění porostů. V národní přírodní 

rezervaci Žebračka patří k významným škodlivým činitelům téměř po celé ploše Chalara fraxinea a 

lýkohub jasanový na jasanových porostech.

Ing. Samek doporučil, aby pracovníci TSMPr nachystali podklady pro vytvoření materiálu do orgánů 

obce. Je nutné začít účinně řešit problémy v lesním hospodářství.

Hlasování o zprávě TSMPr – hospodaření na lesním hospodářském celku Přerov (Svrčov) 

HOSPV/15/78/2016 HOSPV bere na vědomí zprávu o hospodaření na LHC Přerov (Svrčov).
Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

K bodu  5.
Různé/diskuze

STANOVY

Organizační pracovník předložil Hospodářskému výboru upravený materiál do ZM Zásady a 
doporučení pro změnu stanov municipálních společností, v souladu s usnesením z minulých jednání 
výboru.
Hlasování o materiálu Zásady a doporučení pro změnu stanov municipálních společností.

HOSPV/15/79/2016 HOSPV po projednání schválil materiál Zásady a doporučení pro změnu stanov 
municipálních společností k předložení do ZM.
Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

Členové HOSPV chtějí na dalším jednání seznámit s hospodařením a fungováním PO Zařízení školního 
stravování. Žádají o přizvání ředitelky PO.

Patnácté jednání HOSPV bylo ukončeno v 18:25 hodin.

Termín 16. jednání HOSPV byl stanoven na středu 27. dubna 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.dubna 2016.

Úkoly:
1) organizační pracovník s předsedou HOSPV přichystá materiál HOSPV Zásady a doporučení pro 
změnu stanov municipálních společností na další jednání ZM.
2) organizační pracovník přizve na 16. jednání HOSPV ředitelku PO Zařízení školního stravování.
3) organizační pracovník zašle informace k bývalé MŠ Žeravice.

____________________                                                                                          _____________________
organizační pracovník                                                                                                 pověřený člen HOSPV
Mgr. Zdeněk Vojtášek                                                                                                   Ing. Vladimír Samek

Přílohy:
1)    Prezenční listina 15. jednání HOSPV
2)   Usnesení 15. jednání HOSPV



Usnesení 15. jednání Hospodářského výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 30. 3. 2016

_________________________________________________________________________________

HOSPV/15/74/2016  - Hlasování o pověření Ing. Samka zastupováním předsedy HOSPV v době jeho 

nepřítomnosti

Hospodářský výbor po projednání pověřil Ing. Vladimíra Samka zastupováním předsedy HOSPV při 

jeho nepřítomnosti.

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

_________________________________________________________________________________

HOSPV/15/75/2016  - Hlasování o programu 15. jednání HOSPV 

Hospodářský výbor po projednání schválil program 15. jednání výboru.

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

___________________________________________________________________________

HOSPV/15/76/2016  Schválení 14. zápisu z jednání HOSPV, které se konalo dne 24.2.2016

Hospodářský výbor po projednání schválil předložený zápis ze 14. jednání HOSPV, s tím, že budou 
doplněny údaje o nepřítomnosti členů.

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

___________________________________________________________________________

HOSPV/15/77/2016  Hlasování o příspěvkové organizaci Městská knihovna v Přerově.

Hospodářský výbor bere na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace 
Městská knihovna v Přerově bez připomínek.

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

HOSPV/15/78/2016  Hlasování o zprávě TSMPr o hospodaření na LHC Přerov (Svrčov) 

Hospodářský výbor bere na vědomí zprávu o hospodaření na LHC Přerov (Svrčov).

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

_____________________________________________________________________



HOSPV/15/79/2016 Hlasování o materiálu Zásady a doporučení pro změnu stanov municipálních 
společností

Hospodářský výbor po projednání schválil materiál Zásady a doporučení pro změnu stanov 
municipálních společností k předložení na ZM.

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

____________________                                                  ____________________

organizační pracovník                                                                       pověřený člen HOSPV

Mgr. Zdeněk Vojtášek                                                                         Ing. Vladimír Samek


