
Zápis z 16. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HOSPV)

konaného dne 25.5.2016 v zasedací místnosti Rady města od 16:30 hodin do 18:45 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. Vondrák René            člen HOSPV  (dostavil se později)
Ing. Radovan Mucha, MBA          člen HOSPV                     

Mgr. Veronika Stejskalová      organizační pracovník

P r o g r a m:
1. Schválení programu 16. jednání HOSPV

2. Schválení zápisu z 15. Jednání HOSPV

3. Strojař – diskuze o využití

4. Stanovy městských společností

5. Různé/diskuze

Jednání výboru bylo zahájeno v 16.30h předsedou výboru Ing. Petrem Vránou. Členům výboru byl 
představen nový člen výboru Ing. Radovan Mucha, MBA, který nahradil Ing. Richarda Šlechtu. Byla 
taktéž představena nová organizační pracovnice Mgr. Veronika Stejskalová.

Člen výboru František Landsinger pak navrhl, aby výbor zasedal dříve než v 16.30h, avšak členové 
výboru tento návrh po krátké diskusi zamítli.

Výbor je v počtu 8 členů usnášeníschopný.

K bodu 1.
Schválení programu 16. jednání HOSPV
Členové HOSPV projednali program 16. jednání výboru.

HOSPV/16/80/2016 Hlasování o programu 16. jednání HOSPV
Hlasování:    PRO/ 8      PROTI/0      ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

K bodu 2.
Projednání připomínek k 15. zápisu HOSPV
15. zápis HOSPV – byl schválen.
HOSPV/16/81/2016 Schválení 15. zápisu z jednání HOSPV
Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/1 (Mucha) - SCHVÁLENO
Po hlasování o připomínkách k zápisu se dostavil taktéž Ing. René Vondrák, přítomno je tedy všech 9 
členů.



V rámci tohoto bodu byly taktéž kontrolovány uložené úkoly ze 15. zasedání výboru. Členové byli 
informováni, že ředitelka Zařízení školního stravování se osobně dostaví na zasedání výboru, které je 
naplánováno na 29.6.2016, všem členům výboru budou emailem zaslány podklady, které paní 
ředitelka zašle organizační pracovnici před tímto jednáním.
Dále byli členové seznámeni s podklady k objektu bývalé MŠ Žeravice, zejména s náklady na provoz 
budovy a také s výší příjmu, plynoucího z pronájmu budovy subjektům Brontosauři, Holywood Stars a 
Markus M. 
Členové po projednání hlasovali o návrhu na zařazení budovy do nepotřebného majetku obce.
HOSPV/16/82/2016 Zařazení budovy MŠ Žeravice do seznamu nepotřebného majetku
Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

K bodu 3.
Strojař – diskuze k využití

Úvodem seznámil Ing. Petr Vrána členy výboru s historií budovy a s průběhem vyjednávání o koupi 
budovy se současným vlastníkem, kterým je Ministerstvo obrany ČR. Věcně shrnul, že v minulosti 
nabízel současný vlastník městu budovu za cenu znaleckého posudku, která však převyšovala 60 mil. 
Kč, proto tehdejší vedení města začalo o ceně budovy vyjednávat. Před koncem minulého volebního 
období přijalo Zastupitelstvo města Přerova usnesení, kterým schválilo záměr - úplatný převod 
budovy do majetku města za cenu max. 40,5 mil. Kč. 

Současné vedení města pak začalo opětovně s vlastníkem vyjednávat, přičemž na stůl byla 

předložena nabídka bezúplatného převodu do vlastnictví města, ovšem s podmínkou, že budova 

nebude komerčně využívána. Současné Zastupitelstvo pak pověřilo primátora, aby s vlastníkem 

jednal o třech variantách využití. 1) demolice objektu a využití ploch jako veřejného prostranství, 2) 

provozovat ubytovací služby v sociálním bydlení, ubytovat mladé lidi a mladé rodiny, dále jako 

záchytné krátkodobé bydlení v oblasti domácího násilí a jako bydlení pro aktivní seniory, 3) 

rekonstruovat na radnici, etapově rekonstrukci rozdělit a pracovat na získání dotací.

Ministerstvo však v žádné z nabízených variant nespatřovalo naplnění požadavku nekomerčního 

využití objektu a vypsalo proto výběrové řízení na prodej nemovité věci. Do výběrového řízení se 

přihlásili dva zájemci, přičemž oba dva jsou provozovateli ubytoven pro sociálně slabé občany. Proto 

město opětovně začalo jednat s vlastníkem o úplatném převodu této nemovité věci. Nabídlo cenu 

40,5 mil. Kč. Ministerstvo tedy zrušilo vyhlášené výběrové řízení a rozhodlo o prodeji přímému 

zájemci – městu Přerovu. K datu 25.5.2016 je již uzavřena kupní smlouva, avšak prozatím nebyla 

zaplacena kupní cena ani uhrazena daň z nabytí nemovitých věcí, kterou je podle smlouvy povinno 

uhradit statutární město Přerov.

Sdělil, že prozatím převažuje názor na využití objektu jako domova důchodců, poskytování sociálních 

služeb či kombinovaného bydlení.

Varianta zřízení Magistrátu se jeví jako méně reálná s ohledem na vysoké náklady na rekonstrukci 

z důvodu nosnosti stropů. Tato varianta je odhadována na 140 mil. Kč, což je vzhledem 

k rozpočtovým možnostem města nereálné. Dále zůstává otázkou, jak případně naložit se současnými 

budovami užívanými Magistrátem, když případný výnos z jejich prodeje je otázkou. Již nyní máme 

dost nevyužívaných a prázdných budov, zejména bývalé vojenské velitelství v Čechově ul., dále 

budovu Chemoprojektu, Blažkův dům a další.



František Landsinger navrhuje využití budovy na seniorské bydlení zejména s ohledem na její polohu 

a omezenou možnost parkování. Zejména problematické parkování pak dle jeho názoru podporuje 

využití budovy pro seniory, kteří již nemají nároky na parkovací místa.

Ing. Vladimír Samek pak otevírá diskuzi k vlastnictví pozemku v sousedství, neboť ten nepatří městu, 

ale společnosti FINE LINE DEVELOP s.r.o. Nevíme, jak hodlá společnost s pozemkem naložit. 

Organizační pracovnice sdělila, že prověřila vlastnictví pozemku až do r. 2000, a v této době pozemek 

městu nikdy nepatřil. V r. 2004 byla pouze uzavřena směnná smlouva s tehdejším vlastníkem, kdy 

nám převedl část tohoto pozemku do majetku, avšak jednalo se o 11 m2 pod chodníkem v našem 

vlastnictví.

Ing. Petr Vrána pak shrnul, že k finálnímu usnesení bude nutno získat další podklady, proto po 

ukončení diskuse bylo přijato usnesení:

HOSPV/16/83/2016 Předseda HOSPV zajistí u příslušného náměstka podklady k možnosti získání 
dotačních titulů vhodných k variantě rekonstrukce bývalého hotelu Strojař.
Hlasování:    PRO/9     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

K bodu 4.

Stanovy městských společností

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.

Členové po krátké diskusi navrhují, aby byl materiál dopracován v tom smyslu, že bude doplněn o 
konkrétní částky, kdy bude vyžadován předchozí souhlas valné hromady jednotlivých municipiálních 
společností. Proto se po diskusi členové dohodli, že požádají o součinnost statutární zástupce 
městských společností při stanovení finančních limitů vyžadujících předchozí souhlas valné hromady.

HOSPV/16/84/2016 HOSPV žádá o spolupráci statutární zástupce společností, aby poskytli 

součinnost při stanovení finančních částek, k jejichž proplacení bude vyžadován předchozí souhlas 

valné hromady.

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

K bodu  5.
Různé/diskuze

Stanovení termínů zasedání HOSPV na 2 pololetí r. 2016:

29.6.2016

24.8.2016

21.9.2016

19.10.2016

16.11.2016

14.12.2016

Bc. Zora Horáková podala informaci z pracovní skupiny zřízené k problematice přerovských dětských 

jeslí.



Organizační pracovník vznesl dotaz, jak bude dále naloženo s materiálem „Koncepce nakládání a 

využití domovního majetku Statutárního města Přerova“. 

Termín 17. jednání HOSPV byl stanoven na středu 29. června 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   
27. června 2016.

Šestnácté jednání HOSPV bylo ukončeno v 18:45 hodin.

Úkoly:
1) organizační pracovník požádá o součinnost statutární zástupce společností v souladu s usnesením 
č. HOSPV/16/83/2016 v termínu do 7 dní ode dne rozeslání zápisu z 16. Zasedání. 
2) organizační pracovník přizve na 17. jednání HOSPV ředitelku PO Zařízení školního stravování. 
3) organizační pracovník zařadí na příští jednání opětovně bod Strojař – diskuze o využití.

___________________                                                                                          _____________________
organizační pracovník                                                                                                 předseda HOSPV
Mgr. Veronika Stejskalová                                                                                             Ing. Petr Vrána

Přílohy:
1)    Prezenční listina 16. jednání HOSPV
2)   Usnesení 16. jednání HOSPV



Usnesení 16. jednání Hospodářského výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 25.5.2016

_________________________________________________________________________________

HOSPV/16/80/2016  - Hlasování o programu 16. jednání HOSPV 

Hospodářský výbor po projednání schválil program 16. jednání výboru.

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

___________________________________________________________________________

HOSPV/16/81/2016  Schválení 15. zápisu z jednání HOSPV, které se konalo dne 30.3.2016

Hospodářský výbor po projednání schválil předložený zápis z 15. jednání HOSPV.

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

HOSPV/16/82/2016  Hlasování o zařazení budovy MŠ Žeravice do seznamu nepotřebného majetku

Hospodářský výbor doporučuje zařadit budovu MŠ Žeravice do seznamu nepotřebného majetku.

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

HOSPV/16/83/2016  Hlasování o zajištění podkladů k dotačním titulům vhodným k rekonstrukci hotelu Strojař

Předseda HOSPV zajistí u příslušného náměstka podklady k možnosti získání dotačních titulů vhodných 
k variantě rekonstrukce bývalého hotelu Strojař.

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

HOSPV/16/84/2016  Hlasování o spolupráci statutárních zástupců společností při stanovení finančních limitů

HOSPV žádá o spolupráci statutární zástupce společností, aby poskytli součinnost při stanovení finančních 

částek, k jejichž proplacení bude vyžadován předchozí souhlas valné hromady.

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

____________________                                                               ____________________

organizační pracovník                                                                       předseda HOSPV

Mgr. Veronika Stejskalová                                                               Ing. Petr Vrána


