
Zápis z 17. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HOSPV)

konaného dne 7.9.2016 v zasedací místnosti Rady města od 16:30 hodin do 18:00 hodin

Přítomni:                                                                             
Ing. Vrána Petr předseda HOSPV
Bc. Zahradová Zora           členka HOSPV   
Ing. Samek Vladimír       člen HOSPV                               
Sedlák René                       člen HOSPV                               
Ing. Vondrák René            člen HOSPV  
Omluveni:
Landsinger František       člen HOSPV                 
Ing. Opatřil Petr               člen HOSPV                                       
Passinger Milan                člen HOSPV  
Ing. Radovan Mucha, MBA          člen HOSPV                     

Mgr. Veronika Stejskalová      organizační pracovník

P r o g r a m:
1. Schválení programu 17. jednání HOSPV

2. Schválení zápisu z 16. jednání HOSPV

3. PO – Zařízení školního stravování

4. Strojař – diskuze o využití

5. Stanovy městských společností

6. Různé/diskuze

Jednání výboru bylo zahájeno v 16.30h předsedou výboru Ing. Petrem Vránou. 

Výbor je v počtu 5 členů usnášeníschopný.

K bodu 1.
Schválení programu 17. jednání HOSPV
Členové HOSPV projednali program 17. jednání výboru.

HOSPV/17/85/2016 Hlasování o programu 17. jednání HOSPV
Hlasování:    PRO/ 5      PROTI/0      ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

K bodu 2.
Projednání připomínek k 16. zápisu HOSPV
16. zápis HOSPV – byl schválen.
HOSPV/17/86/2016 Schválení 16. zápisu z jednání HOSPV
Hlasování:    PRO/5     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 - SCHVÁLENO



K bodu 3.
PO – Zařízení školního stravování

Úvodem tohoto bodu byla představena ředitelka PO – Zařízení školního stravování Bc. Hana 

Ondrášová, která byla na zasedání výboru pozvána jako host.

Paní ředitelka předem členům výboru prostřednictvím organizační pracovnice zaslala podklady, a to 

Zprávu o činnosti organizace za rok 2015 a dále uzávěrky za roky 2013, 2014 a 2015. 

Ve svém stručném projevu představila ředitelka ve zkratce činnost organizace, přičemž následně dal 

pan předseda výboru prostor všem přítomným členům, aby kladli doplňující dotazy. Členové se 

zajímali zejména o věkový průměr zaměstnanců, fluktuaci personálu a doplňkovou činnost, cenu jídel 

a výši příspěvku.

Dále paní ředitelka sdělila, že stroje, které organizace používá ke své činnosti jsou již značně 

zastaralé, avšak na obnovu nemá vyčleněny zřizovatelem žádné finanční prostředky. Nemají žádný 

fond investic, neboť veškeré odpisy „odvedou“ zpět do rozpočtu zřizovatele. V brzké době bude 

rozhodně třeba obnovit podstatnou část strojů, které jsou téměř každodenně používány k činnosti 

organizace.

Výbor proto po ukončení diskuse přijal usnesení:

HOSPV/17/87/2016 Předseda HOSPV požádá vedoucí odboru sociálních věcí a školství o oficiální 
informace, jaké byly požadavky příspěvkové organizace na investice v minulých letech, přehled 
schválených investic a přehled realizovaných investic. Dále se bude předseda výboru tamtéž 
informovat o tom, který vnitřní předpis upravuje otázku odpisů u příspěvkových organizací.
Hlasování:    PRO/5    PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

Výbor dále přijal usnesení:

HOSPV/17/88/2016   HOSPV bere na vědomí zprávu ředitelky o činnosti PO Zařízení školního 
stravování.
Hlasování:    PRO/5     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

K bodu 4.
Strojař – diskuze o využití

K tomuto bodu vystoupil předseda výboru Ing. Petr Vrána s následujícími informacemi.

Aktuálně byl k tématu budoucího využití Strojaře ustaven projektový tým ve složení v čele s Ing. 
Petrem Vránou a členy týmu: Ing. arch. Jan Horký, Bc. Tomáš Navrátil, Mgr. Věra Vránová Ph.D., Ing. 
Pavel Gala, Ing. Ivana Pinkasová, Mgr. Romana Pospíšilová. Administrativní pracovník: Ing. Renata 
Lounová.
Do konce září 2016 předloží časový a věcný plán využití Strojaře.

Dále bylo členům HOSPV sděleno, že proběhl průzkum veřejného mínění v rámci Přerovského rádce, 
avšak tohoto průzkumu se zúčastnilo málo respondentů. Přibližně 50% respondentů navrhuje využití 
Strojaře pro seniory.



Pro Magistrát města Přerova je budova zcela nevyhovující z důvodu technických norem, kladených na 
výstavbu budov sloužících pro výkon administrativy, tudíž by rekonstrukce byla příliš finančně 
náročná.

Aktuálně budova taktéž nevyhovuje pro seniory z hlediska hygienických norem – hlučnost.

Projektový tým se shodl na tom, že z hlediska platné legislativy bude možné přistoupit k samotné 
realizaci rekonstrukce Strojaře nejdříve počátkem roku 2019, a to z následujících důvodů:

 Listopad 2016 – do Zastupitelstva města Přerova má být předložen záměr využití budovy 
Strojaře

 Červen 2017 – bude nejdříve vyhlášena architektonická soutěž

 Únor 2018 – bude nejdříve vydáno příslušné stavební povolení

 Duben 2018 – bude nejdříve vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby

 Počátek roku 2019 – zahájení realizace samotných stavebních prací

Dále předseda členy výboru informoval o tom, že má být v budoucnu realizována anketa ohledně 
zájmu občanů o využití Strojaře.
Člen výboru Ing. Samek dále na jednání otevřel otázku prověření vlastnictví k vedlejšímu pozemku, 
neboť ten nepatří městu, ale společnosti FINE LINE DEVELOP s.r.o. Nevíme, jak hodlá společnost 
s pozemkem naložit. Požaduje prověřit vlastnictví tohoto pozemku až do roku 1989. Pan předseda 
následně přislíbil, že zajistí u příslušného gesčního náměstka výpis z listu vlastnictví až do r. 1989 ve 
vztahu k tomuto pozemku. Ing. Samek dále zdůraznil, že ve vztahu k rekonstrukci Strojaře by nejprve 
měla být prověřena možnost získání dotací na rekonstrukci objektu a až následně by se mělo 
rozhodovat o tom, jak s objektem naložit.

HOSPV/17/89/2016   HOSPV bere na vědomí zprávu předsedy výboru Ing. Petra Vrány k možnosti 
využití budovy Strojaře.
Hlasování:    PRO/5     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

K bodu 5.
Stanovy městských společností

Předseda výboru Ing. Petr Vrána sdělil členům, že statutární zástupci municipiálních společností se 
dosud nevyjádřili ke konkrétním částkám, kdy bude vyžadován předchozí souhlas valné hromady 
jednotlivých municipiálních společností. Zároveň se shodli na tom, že výše částek nesmí být omezující 
natolik, aby paralyzovala příslušné orgány společností při zásadních rozhodnutích.

HOSPV/17/90/2016 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/5     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 -  SCHVÁLENO

K bodu 6.
Různé/diskuze

Členové organizačního výboru se po diskuzi shodli na tom, že plánované příští jednání výboru dne 
21.9.2016 bude zrušeno a výbor se sejde na dalším plánovaném jednání, tj. dne 19.10.2016.

Termín 18. jednání HOSPV byl stanoven na středu 19.10.2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti 
Rady města, nám. TGM 1.



Sedmnácté jednání HOSPV bylo ukončeno v 18:00 hodin.

Úkoly:
1) organizační pracovník zařadí na příští jednání opětovně bod Stanovy městských společností.

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

Přílohy:
1)    Prezenční listina 17. jednání HOSPV
2)   Usnesení 17. jednání HOSPV



Usnesení 17. jednání Hospodářského výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 7.9.2016

__________________________________________________________________________________

HOSPV/17/85/2016  Hlasování o programu 17. jednání HOSPV

Hospodářský výbor po projednání schválil program 17. jednání výboru.

Hlasování:    PRO/5     PROTI/0      ZDRŽEL SE/0    

__________________________________________________________________________________

HOSPV/17/86/2016  Schválení 16. zápisu z jednání HOSPV, které se konalo dne 25.5.2016

Hospodářský výbor po projednání schválil předložený zápis z 16. jednání HOSPV.

Hlasování:    PRO/5     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0   
__________________________________________________________________________________

HOSPV/17/87/2016  Hlasování o prověření požadavků příspěvkové organizace Zařízení školního 
stravování na investice v minulých letech, přehled schválených a přehled realizovaných investic

Předseda HOSPV požádá vedoucí odboru sociálních věcí a školství o oficiální informace, jaké byly 
požadavky příspěvkové organizace na investice v minulých letech, přehled schválených investic a 
přehled realizovaných investic. Dále se bude předseda výboru tamtéž informovat o tom, který 
vnitřní předpis upravuje otázku odpisů u příspěvkových organizací.
Hlasování:    PRO/5     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 
__________________________________________________________________________________

HOSPV/17/88/2016  Hlasování o zprávě ředitelky PO Zařízení školního stravování

HOSPV bere na vědomí zprávu ředitelky o činnosti PO Zařízení školního stravování.

Hlasování:    PRO/5     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  
__________________________________________________________________________________

HOSPV/17/89/2016  Hlasování o zprávě o využití budovy Strojaře

HOSPV bere na vědomí zprávu předsedy výboru Ing. Petra Vrány k možnosti využití budovy 
Strojaře.

Hlasování:    PRO/5     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  
__________________________________________________________________________________



HOSPV/17/90/2016  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/5     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  
__________________________________________________________________________________

____________________                                                 ____________________

organizační pracovník                                                                       předseda HOSPV

Mgr. Veronika Stejskalová                                                               Ing. Petr Vrána


