
Zápis z 20. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HOSPV) 

konaného dne 22.2.2017 v zasedací místnosti Magistrátu města Přerova, odboru MAJ od 16:00 hodin 
do 17:30 hodin 

Přítomni:                                                                               
Ing. Vrána Petr   předseda HOSPV 
Bc. Zahradová Zora            členka HOSPV    
Landsinger František        člen HOSPV                  
Ing. Samek Vladimír          člen HOSPV                                
Ing. Radovan Mucha, MBA          člen HOSPV                      
Sedlák René     člen HOSPV  
Ing. Vondrák René             člen HOSPV   
 
Omluveni: 
Ing. Opatřil Petr                člen HOSPV                                        
Passinger Milan                 člen HOSPV   
 
 
Mgr. Veronika Stejskalová      organizační pracovník 
Ing. Petr Měřínský – náměstek primátora 
 
P r o g r a m: 
 
1. Schválení programu 20. jednání HOSPV 

2. Schválení zápisu z 19. jednání HOSPV 

3. 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 – diskuse 

s náměstkem primátora Ing. Petrem Měřínským 

4. Stanovy městských společností 

5. Stanovení termínů zasedání HOSPV na 1. pololetí 2017 

6. Různé/diskuze 

Jednání výboru bylo zahájeno v 16.07 h předsedou výboru Ing. Petrem Vránou.  
 
Výbor je v počtu 6 členů usnášeníschopný. 
 
K bodu 1. 
Schválení programu 20. jednání HOSPV 
Členové HOSPV projednali program 20. jednání výboru. 

HOSPV/20/100/2017  Hlasování o programu 20. jednání HOSPV 
Hlasování:    PRO/ 6      PROTI/0      ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
K bodu 2. 
Schválení zápisu z 19. jednání 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.  
Přítomný náměstek primátora Ing. Petr Měřínský sdělil, že prověří, zda vedoucí odboru MAJ Ing. 
Miloslav Dohnal zadal Katastrálnímu úřadu úkol vyhotovit vlastnický list k uvedenému pozemku, 
obsahující historii vlastnictví k pozemku až do r. 1989. 
 
19. zápis HOSPV – byl schválen. 
HOSPV/20/101/2017  Schválení 19. zápisu z jednání HOSPV 
Hlasování:    PRO/6     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
K bodu 3. 
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 – 

diskuse s náměstkem primátora Ing. Petrem Měřínským 

K odpisům příspěvkových organizací bylo konstatováno, že drobné opravy si provádějí samy 
příspěvkové organizace. 
P. Zahradová navrhla, zda by nebylo možno ponechat příspěvkovým organizacím cca 20% odpisů, aby 
si na drobné investice typu malování mohly samy naspořit. 
Náměstek primátora Ing. Petr Měřínský sdělil, že celkové odpisy činí podle podkladů 3,5 mil Kč/rok, 
20% je tedy 750 000,--Kč, což neřeší problém příspěvkových organizací. Dále členy HOSPV seznámil se 
systémem, který je nastavený ve vztahu k investicím do příspěvkových organizací. Odbor MAJ 
posuzuje priority oprav, když požadavky na opravy jsou shromažďovány na odboru sociálních věcí a 
školství. Odbor školství má každoročně na opravy ve svém rozpočtu vyčleněnu určitou částku. 
V koordinaci s odborem MAJ jsou schválené opravy realizovány. Tento systém se samozřejmě netýká 
havarijních situací, na havárie jsou prostředky vyčleněny zvlášť. 
P. Mucha poznamenal, že dle jeho názoru není řešením ponechat příspěvkovým organizacím 20% 
prostředků, navrhuje buď jim ponechat celý objem odpisů, nebo zachovat stávající systém, který je 
logický. 
P. Samek sdělil, že ředitelé příspěvkových organizací by přivítali změnu systému, navrhuje změnit jej 
tak, jak dnes funguje u místních částí, jež mají k dispozici vyčleněny prostředky tzv. „na hlavu“, tedy 
na obyvatele místní části a s těmito prostředky si místní část hospodaří dle svých priorit. 
Dále bylo všeobecně konstatováno, že školy, které byly v nedávné době zrekonstruovány, mají velké 
odpisy oproti zařízením, které rekonstrukcí neprošly, a tudíž nemají co odepisovat. 
Závěrem tohoto bodu bylo uloženo organizační pracovnici, aby na příští zasedání HOSPV pozvala 
vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mgr. Romanu Pospíšilovou a vedoucí odboru ekonomiky Ing.  
Evu Řezáčovou. 
 
V průběhu tohoto bodu se dostavil taktéž člen HOSPV Ing. René Vondrák, výbor nyní pracuje v 7-mi 
členech. 
 
K bodu 4. 
Stanovy městských společností 
 
Organizační pracovnice předložila na jednání výboru konečný návrh materiálu, který má být 

předložen k projednání Zastupitelstvu města Přerova.  

Materiál s názvem „Zásady a doporučení pro změnu stanov municipiálních společností“ bude 

v konečné podobě předložen na nejbližším možném zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se 

svým hlasováním vyjádří k tomu, zda uloží Radě města Přerova v působnosti valné hromady, předložit 



návrh na úpravu stanov či zakladatelských listin obchodních společností Teplo a.s., se sídlem Přerov, 

Přerov I – Město, Blahoslavova 1499/7, IČ: 25391453, Technické služby města Přerova, s.r.o., se 

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

sídlem Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 79/3, IČ: 27831337. 

HOSPV/20/102/2017  HOSPV doporučuje Zastupitelstvu města Přerova, aby uložilo Radě města 

Přerova v působnosti valné hromady podle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předložit návrh na úpravu stanov či 

zakladatelských listin obchodních společností Teplo a.s., se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 

Blahoslavova 1499/7, IČ: 25391453, Technické služby města Přerova, s.r.o., se sídlem Přerov, 

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

Přerov I – Město, Blahoslavova 79/3, IČ: 27831337. 

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

 
K bodu 5. 
Stanovení termínů zasedání HOSPV na 1. pololetí 2017 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že 2 členové výboru byli Zastupitelstvem dne 20.2.2017 odvoláni, a to Ing. 
Petr Vrána a František Landsinger a současně byli nahrazeni Ing. Hanou Mazochovou a Ing. 
Miloslavem Skládalem, byl dohodnut jen 1 termín zasedání, a to na den 22.3.2017 od 16.00h. 
 
Nové složení výboru si pak naplánuje termíny zasedání na 1. pololetí roku 2017. 
 
Termín 21. jednání HOSPV byl stanoven na středu 22.3.2017 od 16:00 hodin v zasedací místnosti 
Odboru MAJ. 
 
K bodu 6. 
Různé/diskuze 
 
V tomto proběhla bohatá diskuze členů výboru k aktuálním otázkám hospodářské politiky města 
Přerova a taktéž k tématům, která byla projednávána na Zastupitelstvu města Přerova konaném dne 
20.2.2017. 
 
Dvacáté jednání HOSPV bylo ukončeno v 17:30 hodin. 
 
Úkoly: 
Organizační pracovník pozve na příští jednání výboru vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mgr. 
Romanu Pospíšilovou a vedoucí odboru ekonomiky Ing. Evu Řezáčovou. 
 
 
 
___________________                                                                                          _____________________ 
organizační pracovník                                                                                           předseda HOSPV 
Mgr. Veronika Stejskalová                                                                                    Ing. Petr Vrána 
 
 
 
Přílohy: 
1)    Prezenční listina 20. jednání HOSPV 
2)   Usnesení 20. jednání HOSPV 



Usnesení 20. jednání Hospodářského výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

 ze dne 22.2.2017 

________________________________________________________________________ 

HOSPV/20/100/2017    Hlasování o programu 20. jednání HOSPV 
 
Hospodářský výbor po projednání schválil program 20. jednání. 
 Hlasování:    PRO/6     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0    
________________________________________________________________________ 
HOSPV/20/101/2017  Schválení 19. zápisu z jednání HOSPV 
 
Hospodářský výbor po projednání schválil zápis z 19. jednání 
Hlasování:    PRO/6     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  
________________________________________________________________________ 
 
HOSPV/20/102/2017    Hlasování o materiálu ke změně stanov municipiálních společností 
 
HOSPV doporučuje Zastupitelstvu města Přerova, aby uložilo Radě města Přerova v působnosti valné 
hromady podle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, předložit návrh na úpravu stanov či zakladatelských listin obchodních společností Teplo 
a.s., se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 1499/7, IČ: 25391453, Technické služby města Přerova, 
s.r.o., se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Na Hrázi 3165/17, IČ: 27841090 a Přerovská rozvojová, s.r.o., se 

sídlem Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 79/3, IČ: 27831337. 
Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
___________________                                                             _____________________                      
organizační pracovník                                                                       předseda  HOSPV 
Mgr. Veronika Stejskalová                                                                Ing. Petr Vrána 
 

 


