
Zápis z 19. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HOSPV) 

konaného dne 25.11.2016 v zasedací místnosti Magistrátu města Přerova, odboru MAJ od 16:00 
hodin do 17:00 hodin 

Přítomni:                                                                               
Ing. Vrána Petr   předseda HOSPV 
Bc. Zahradová Zora            členka HOSPV    
Landsinger František        člen HOSPV                  
Passinger Milan                 člen HOSPV   
Ing. Samek Vladimír          člen HOSPV                                
Ing. Radovan Mucha, MBA          člen HOSPV                      
Sedlák René                        člen HOSPV                                
Omluveni: 
Ing. Opatřil Petr                člen HOSPV                                        
Ing. Vondrák René             člen HOSPV   
 
Mgr. Veronika Stejskalová      organizační pracovník 
 
P r o g r a m: 
1. Schválení programu 19. jednání HOSPV 

2. Schválení zápisu z 18. jednání HOSPV 

3. Stanovy městských společností 

4. Vyhodnocení přehledu požadavků na opravy, údržbu a investice za školy, školská zařízení a MěK na 
rok 2016 a vyhodnocení výše odvodů příspěvkových organizací zpět do rozpočtu zřizovatele 

5. Různé/diskuze 

Jednání výboru bylo zahájeno v 16.00h předsedou výboru Ing. Petrem Vránou.  
 
Výbor je v počtu 6 členů usnášeníschopný. 
 
K bodu 1. 
Schválení programu 19. jednání HOSPV 
Členové HOSPV projednali program 19. jednání výboru. 

Členka výboru Bc. Zora Zahradová navrhla doplnit bod 4 programu o vyhodnocení výše odvodů 
příspěvkových organizací zpět do rozpočtu zřizovatele, tento bod po projednání byl rozšířen a název 
doplněn.  

Celý název po doplnění nově zní : „Vyhodnocení přehledu požadavků na opravy, údržbu a investice za 
školy, školská zařízení a MěK na rok 2016 a vyhodnocení výše odvodů příspěvkových organizací zpět 
do rozpočtu zřizovatele“. 

HOSPV/19/96/2016  Hlasování o programu 19. jednání HOSPV 
Hlasování:    PRO/ 6      PROTI/0      ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
K bodu 2. 
Projednání připomínek k 18. 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. Úkol trvá do příštího jednání. 



 
18. zápis HOSPV – byl schválen. 
HOSPV/19/97/2016  Schválení 18. zápisu z jednání HOSPV 
Hlasování:    PRO/6     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
K bodu 3. 
Stanovy městských společností 
 
Ing. Petr Vrána obdržel od statutárních zástupců municipiálních společností návrhy limitních částek, 
při jejichž překročení budou muset statutární zástupci žádat souhlas valné hromady. 
Návrhy jsou následující: 
Společnost Přerovská rozvojová, s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. Petrem Měřínským – 2 mil. Kč, 
Společnost Technické služby města Přerova, s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. Bohumírem Střelcem 
– 5 mil. Kč, 
Společnost Teplo Přerov a.s., zastoupená předsedou představenstva Ing. Petrem Vránou – 10 mil. Kč. 
 
Členové výboru se po diskusi dohodli, že navrženou částku u společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o. 
poníží na 1 mil. Kč, která by měla být plně postačující vzhledem k ročnímu obratu společnosti. 
 
Materiál ke změně stanov municipiálních společností bude po projednaných úpravách v rámci výboru 
dopracován organizační pracovnicí výboru a následně předložen jako celek k projednání příslušným 
orgánům obce. 
 
HOSPV/19/98/2016  HOSPV doporučuje Zastupitelstvu města Přerova, aby uložilo Radě města 

Přerova v působnosti valné hromady, předložit Zastupitelstvu města Přerova ke schválení návrh 

nového znění stanov či zakladatelských listin obchodních společností Teplo Přerov a.s., se sídlem 

Blahoslavova 1499/7, Přerov I – Město, Přerov, IČ: 25391453, Technické služby města Přerova 

s.r.o., se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I – Město, Přerov, IČ: 27841090 a Přerovská rozvojová, 

s.r.o., se sídlem Blahoslavova 79/3, Přerov I – Město, Přerov, IČ: 27831337.  

Hlasování:    PRO/6     PROTI/0  ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
V 16:30h přichází na jednání výboru p. René Sedlák. Výbor pracuje v 7-mi členech. 
 
K bodu 4. 
Vyhodnocení přehledu požadavků na opravy, údržbu a investice ze školy, školská zařízení a MěK na 
rok 2016 a vyhodnocení výše odvodů příspěvkových organizací zpět do rozpočtu zřizovatele 

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. 
 
p. Zora Zahradová informovala členy výboru, že podle pravidel, která platí v rámci Magistrátu města 
Přerova již dlouhá léta, příspěvkové organizace odepisují svěřený majetek dle následujících pravidel: 

 Movitý – celý odpis zůstává v účetnictví příspěvkové organizace 

 Nemovitý – celý odpis se vrací do rozpočtu zřizovatele, tedy statutárního města Přerova. 
 
Za rok 2016 takto příspěvkové organizace odvedly zřizovateli celkem 3.500.000,--Kč. Otázkou zůstává, 
pokud by zřizovatel nastavil pravidla jinak, např. ponechal organizacím cca 20% odpisů tak, aby si na 
drobnější investice naspořily samy, zda se tato změna neprojeví negativním způsobem v rozpočtu 
zřizovatele. 



 
Ing. Petr Vrána navrhl, aby se k návrhu této změny vyjádřil náměstek odpovědný za ekonomiku Ing. 
Petr Měřínský. Po krátkém telefonickém hovoru p. náměstek svou účast na příštím jednání přislíbil a 
bude mu odeslána samostatná pozvánka. 
 
HOSPV/19/99/2016  HOSPV bere na vědomí zprávu p. Bc. Zory Zahradové k navrženému bodu. 
Hlasování:    PRO/7      PROTI/0    ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
 
K bodu 5. 
Různé/diskuze 
V rámci tohoto bodu se členové výboru dohodli, že příští termín zasedání výboru je stanoven na den 
21.12.2016 od 16.00h v zasedací místnosti odboru MAJ. 
Původně plánovaný termín zasedání HOSPV na den 14.12.2016 se ruší. 
 
 
Termín 20. jednání HOSPV byl stanoven na středu 21.12.2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti 
Odboru MAJ. 
 
Devatenácté jednání HOSPV bylo ukončeno v 17:00 hodin. 
 
Úkoly: 

1) Organizační pracovník pozve na příští jednání výboru náměstka primátora Ing. Petra 
Měřínského. 

 
 
 
 
___________________                                                                                          _____________________ 
organizační pracovník                                                                                           předseda HOSPV 
Mgr. Veronika Stejskalová                                                                                    Ing. Petr Vrána 
 
 
 
Přílohy: 
1)    Prezenční listina 19. jednání HOSPV 
2)   Usnesení 19. jednání HOSPV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení 19. jednání Hospodářského výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

 ze dne 25.11.2016 

________________________________________________________________________ 

HOSPV/19/96/2016    Hlasování o programu 19. jednání HOSPV 
 
Hospodářský výbor po projednání a doplnění schválil program 19. jednání. 
 Hlasování:    PRO/6     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0    
________________________________________________________________________ 
HOSPV/19/97/2016  Schválení 18. zápisu z jednání HOSPV 
 
Hospodářský výbor po projednání schválil zápis ze 18. jednání 
Hlasování:    PRO/6     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  
________________________________________________________________________ 
 
HOSPV/19/98/2016    Hlasování o materiálu ke změně stanov municipiálních společností 
 
HOSPV doporučuje Zastupitelstvu města Přerova, aby uložilo Radě města Přerova v působnosti valné 
hromady, předložit Zastupitelstvu města Přerova ke schválení návrh nového znění stanov či zakladatelských 
listin obchodních společností Teplo Přerov a.s., se sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov I – Město, Přerov, IČ: 
25391453, Technické služby města Přerova s.r.o., se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I – Město, Přerov, IČ: 
27841090 a Přerovská rozvojová, s.r.o., se sídlem Blahoslavova 79/3, Přerov I – Město, Přerov, IČ: 27831337. 
Hlasování:    PRO/6     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  
________________________________________________________________________ 
 
HOSPV/19/99/2016 Hlasování o zprávě členky HOSPV k materiálu o odepisování investic příspěvkovými 
organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem   

HOSPV bere na vědomí zprávu p. Bc. Zory Zahradové k materiálu o odepisování investic příspěvkovými 

organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem.  

Hlasování:    PRO/7     PROTI/0      ZDRŽEL SE/0   
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
___________________                                                             _____________________                      
organizační pracovník                                                                       předseda  HOSPV 
Mgr. Veronika Stejskalová                                                                Ing. Petr Vrána 
 

 


