
Zápis z 18. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HOSPV) 

konaného dne 19.10.2016 v zasedací místnosti Magistrátu města Přerova, odboru MAJ od 16:30 
hodin do 17:50 hodin 

 
Přítomni:                                                                               
Bc. Zahradová 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   
Omluveni: 
Ing. Vrána Petr   předseda HOSPV 
Ing. Radovan Mucha, MBA          člen HOSPV                      
 
Mgr. Veronika Stejskalová      organizační pracovník 
 
P r o g r a m: 
1. Schválení programu 18. jednání HOSPV 

2. Schválení zápisu z 17. jednání HOSPV 

3. Stanovy městských společností 

4. Vyhodnocení přehledu požadavků na opravy, údržbu a investice ze školy, školská zařízení a MěK na 
rok 2016 

5. Různé/diskuze 

Úvodem se telefonicky omluvil předseda výboru HOSPV z jednání, neboť z důvodu dalšího jednání, 
které ještě není ukončeno, toto časově nestihne. 
Proto bylo nutné pověřit jiného člena výboru, který bude zastupovat předsedu HOSPV při jeho 
nepřítomnosti. Za pověřenou osobu byl navržen Milan Passinger, který s nominací souhlasil. 

 
HOSPV/18/91/2016 HOSPV pověřuje Milana Passingera zastupováním předsedy HOSPV při jeho 
nepřítomnosti. 
Hlasování: PRO/7 PROTI/0 ZDRŽEL SE/0 - SCHVÁLENO 
Milan Passinger přivítal ostatní přítomné členy. Výbor je v počtu 7 členů usnášeníschopný. 
 
K bodu 1. 
Schválení programu 18. jednání HOSPV 
Členové HOSPV projednali program 18. jednání výboru. 

 

HOSPV/18/92/2016  Hlasování o programu 18. jednání HOSPV 
Hlasování:    PRO/ 7      PROTI/0      ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
K bodu 2. 
Projednání připomínek k 17. zápisu HOSPV 



Dotaz člena výboru Ing. Vladimíra Samka k úkolu svěřenému dne 7.9.2016 předsedovi HOSPV Ing. 
Petru Vránovi – zajistit výpis z listu vlastnictví týkající se pozemku p.č. 3806 v k.ú. a obci Přerov až do 
r. 1989. Vzhledem k nepřítomnosti pana předsedy výboru úkol trvá do příštího jednání. 
 
17. zápis HOSPV – byl schválen. 
HOSPV/18/93/2016  Schválení 17. zápisu z jednání HOSPV 
Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
K bodu 3. 
Stanovy městských společností 
 
Člen výboru Milan Passinger 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/18/94/2016  HOSPV opětovně žádá o spolupráci statutární zástupce společností, aby 

poskytli součinnost a vyjádřili se (jakýmkoli způsobem) v termínu do 9.11.2016 ke stanovení výše 

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

Hlasování:    PRO/6     PROTI/1 - SAMEK     ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
 
K bodu 4. 
Vyhodnocení přehledu požadavků na opravy, údržbu a investice ze školy, školská zařízení a MěK na 
rok 2016 
 
Členům výboru byly v předstihu prostřednictvím emailu zaslány podklady k tomuto bodu – přehledné 
tabulky zpracované odborem sociálních věcí a školství - přehled požadavků na opravy, údržbu a 
investice za školy, školská zařízení a Měk na rok 2016. Rok 2017 se teprve nyní zpracovává, proto 
ještě není kompletní. 
 
K tématu se rozvinula bohatá diskuze, do které se zapojili všichni členové výboru.  
 
P. Landsinger poznamenal, že podle jeho názoru jsou ceny prací uváděné v tabulkách dosti vysoké. P. 
Zahradová oponovala, že dle zkušeností, které má ze svého pracoviště, jsou ceny přiměřené, školská 
zařízení skutečně opravy a rekonstrukce za takové ceny pořizují, a to po předchozím výběrovém 
řízení na dodavatele prací. 
P. Samek shrnul, že podle jeho názoru jsou tabulky zavádějící a data jsou nahodilá, dále poznamenal, 
že stávající systém práce s odpisy je „invalidní“. 
Závěrem diskuze se členové shodli na tom, že je třeba získat od příslušného odboru Magistrátu 
vnitřní předpis, který upravuje způsob odepisování investic do majetku města a jeho příspěvkových 
organizací. 
P. Zora Zahradová přislíbila, že získá vnitřní předpis o odepisování majetku příspěvkových organizací, 
seznam příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem, dále seznam jejich 
požadavků a realizovaných investic za roky 2013, 2014 a 2014. 
 
HOSPV/18/95/2016  Členka HOSPV p. Zora Zahradová požádá příslušný odbor Magistrátu města 
Přerova o poskytnutí vnitřního předpisu o odepisování majetku příspěvkových organizací, o 
poskytnutí seznamu příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem a dále o 
poskytnutí seznamu jejich požadavků a realizovaných investic za roky 2013, 2014 a 2015. 
Hlasování:    PRO/6      PROTI/0    ZDRŽEL SE/1 - SAMEK   -  SCHVÁLENO 



K bodu 5. 
Různé/diskuze 
K tomuto bodu neměl žádný člen HOSPV náměty, připomínky ani příspěvek do diskuze. 
 
 
 
Termín 19. jednání HOSPV byl stanoven na středu 16.11.2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti 
Rady města, nám. TGM 1. 
 
Osmnácté jednání HOSPV bylo ukončeno v 17:50 hodin. 
 
Úkoly: 

1) Organizační pracovník zařadí na příští jednání opětovně bod Stanovy městských společností. 
2) Organizační pracovník zařadí na příští jednání opětovně bod Vyhodnocení přehledu 

požadavků na opravy, údržbu a investice ze školy, školská zařízení a MěK na rok 2016. 
 

 
 
 
 
___________________                                                                                          _____________________ 
organizační pracovník                                                                                           pověřený člen HOSPV 
Mgr. Veronika Stejskalová                                                                                    Milan Passinger 
 
 
 
Přílohy: 
1)    Prezenční listina 18. jednání HOSPV 
2)   Usnesení 18. jednání HOSPV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení 18. jednání Hospodářského výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

 ze dne 19.10.2016 

________________________________________________________________________ 

HOSPV/18/91/2016    Hlasování  o pověření Milana Passingera zastupováním předsedy HOSPV při jeho 
nepřítomnosti 
 

Hospodářský výbor po projednání schválil pověření Milana Passingera zastupováním předsedy HOSPV při 
jeho nepřítomnosti 
 

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

________________________________________________________________________ 

HOSPV/18/92/2016  Hlasování o programu 18. jednání HOSPV 
 
Hospodářský výbor po projednání schválil program 18. jednání. 
  
Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0    
________________________________________________________________________ 
 
HOSPV/18/93/2016  Schválení 17. zápisu z jednání HOSPV 
 
Hospodářský výbor po projednání schválil zápis ze 17. jednání 
Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  
________________________________________________________________________ 
 
HOSPV/18/94/2016 Hlasování o spolupráci statutárních zástupců společností při stanovení finančních limitů 

HOSPV opětovně žádá o spolupráci statutární zástupce společností, aby poskytli součinnost a vyjádřili se 

(jakýmkoli způsobem) v termínu do 9.11.2016 ke stanovení výše finančních částek, k jejichž proplacení bude 

vyžadován předchozí souhlas valné hromady. 

 

Hlasování:    PRO/6     PROTI/1 (Samek)     ZDRŽEL SE/0   
________________________________________________________________________ 
 

HOSPV/18/95/2016   Hlasování o pověření členky HOSPV p. Zory Zahradové požádat příslušný odbor 
Magistrátu města Přerova o podklady k odepisování majetku příspěvkových organizací 
 
Členka HOSPV p. Zora Zahradová požádá příslušný odbor Magistrátu města Přerova o poskytnutí vnitřního 
předpisu o odepisování majetku příspěvkových organizací, o poskytnutí seznamu příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerovem a dále o poskytnutí seznamu jejich požadavků a realizovaných 
investic za roky 2013, 2014 a 2015. 
 

Hlasování:    PRO/6    PROTI/0     ZDRŽEL SE/1 (Samek)  
________________________________________________________________________ 
 
 
 
___________________                                                             _____________________                      
organizační pracovník                                                                 pověřený člen  HOSPV 
Mgr. Veronika Stejskalová                                                                   Milan Passinger 
 


