
Zápis z 22. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HOSPV) 

konaného dne 10.5.2017 v zasedací místnosti Magistrátu města Přerova, odboru MAJ od 17:00 hodin 
do 18:15 hodin 

Přítomni:                                                                               
Ing. Mucha Radovan, MBA          člen HOSPV                      
Passinger Milan                 člen HOSPV   
Ing. Samek Vladimír          člen HOSPV                                
Sedlák René     člen HOSPV  
Ing. Skládal Miloslav  člen HOSPV                  
Bc. Zahradová Zora            členka HOSPV    
 
Omluveni: 
Ing. Mazochová Hana   předsedkyně HOSPV 
Ing. Opatřil Petr                člen HOSPV                                        
Ing. Vondrák René             člen HOSPV   
 
 
Hosté: 
Ing. Petra Hirschová  energetička města Přerova 
 
 
Mgr. Stejskalová Veronika organizační pracovník 
 
P r o g r a m: 
 
1. Schválení programu 22. jednání HOSPV 

2. Schválení zápisu z 21. jednání HOSPV 

3. Energetická koncepce Statutárního města Přerova – diskuse s energetičkou Ing. Petrou Hirschovou 

4. Výše nájmů vybíraných z majetku statutárního města Přerova - srovnání stávajícího vnitřního 

předpisu a návrhu nového vnitřního předpisu; aktuální výše příjmů z pronájmu nebytových 

prostor dle podkladů z odd. bytové správy Magistrátu města Přerova 

5. Různé/ diskuze 

Úvodem se telefonicky omluvila předsedkyně 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 předsedkyni HOSPV při její 
nepřítomnosti. Za pověřenou osobu byl navržen Milan Passinger, který s nominací souhlasil. 

 
HOSPV/22/106/2017 HOSPV pověřuje Milana Passingera zastupováním předsedkyně HOSPV při její 
nepřítomnosti. 
Hlasování: PRO/6 PROTI/0 ZDRŽEL SE/0 - SCHVÁLENO 
Milan Passinger přivítal ostatní přítomné členy. Výbor je v počtu 6 členů usnášeníschopný. 
 
K bodu 1. 
Schválení programu 21. jednání HOSPV 
Členové HOSPV projednali program 21. jednání výboru. 



Z důvodu nepřítomnosti paní předsedkyně bylo navrženo, aby výbor neprojednával bod č. 4 - Výše 

nájmů vybíraných z majetku statutárního města Přerova - srovnání stávajícího vnitřního předpisu a 

návrhu nového vnitřního předpisu; aktuální výše příjmů z pronájmu nebytových prostor dle podkladů 

z odd. bytové správy Magistrátu města Přerova, a aby tento bod byl zařazen až na příští jednání 

výboru. 

Zároveň bylo navrženo, aby bod č. 5 – Různé/diskuze byl nově očíslován jako bod č. 4. 

Nový program tedy zní: 

1. Schválení programu 22. jednání HOSPV 

2. Schválení zápisu z 21. jednání HOSPV 

3. Energetická koncepce Statutárního města Přerova – diskuse s energetičkou Ing. Petrou Hirschovou 

4. Různé/ diskuze 

HOSPV/22/107/2017  Hlasování o programu 22. jednání HOSPV 
Hlasování:    PRO/ 6      PROTI/0      ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
 
K bodu 2. 
Schválení zápisu z 21. jednání HOSPV 

 
21. HOSPV – byl schválen. 
HOSPV/22/108/2017  Schválení 21. zápisu z jednání HOSPV 
Hlasování:    PRO/6     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
K bodu 3. 
3. Energetická koncepce Statutárního města Přerova – diskuse s energetičkou Ing. Petrou 

Hirschovou 

K uvedenému bodu byla všem členům HOSPV organizační pracovnicí zaslána prostřednictvím emailu 

prezentace. 

Ing. Petra Hirschová tedy podle prezentace představila Energetické hospodářství Statutárního města 

Přerova. Osvětlila všem členům HOSPV, s kterými energiemi město hospodaří a jaký objem finančních 

prostředků město vydává za platby distributorům. 

Teplo – výroba v podniku teplárna Přerov, jejímž vlastníkem je společnost Veolia Energie a.s. 

Společnost vyrábí a dodává tepelnou energii, a to buď ve formě páry nebo horké vody. V současné 

době je plánována rekonstrukce rozvodů tepla, kdy veškeré rozvody jsou uzpůsobovány na distribuci 

horké vody. To proto, že při distribuci páry dochází k vysokým tepelným ztrátám. 

Největším odběratelem tepla od výrobce Veolia a.s je společnost Teplo Přerov a.s. Společnost Teplo 

je ze 100% vlastněná statutárním městem Přerov. Teplo Přerov distribuuje a prodává tepelnou 

energii konečným zákazníkům.  



K dnešnímu dni společnost stále disponuje plynovými kotelnami, avšak tyto vyrobí jen minimální 

množství z celkově distribuovaného tepla finálním zákazníkům. 

Členům HOSPV byla dále představena srovnávací tabulka s uvedenými průměrnými cenami tepla ve 

vybraných lokalitách. Statutární město Přerov má podle tabulky cenu tepla stanovenu pro odběratele 

velmi příznivě. 

Elektrická energie – Statutární město Přerov je připojeno na celkem 724 odběrných míst na hladině 

NN + na 4 odběrná místa na hladině VN. Na hladině VN jsou připojeny – zimní stadion, domov 

důchodců v ul. Optická, plavecký bazén a skládka TKO v Žeravicích.  

Dále byla členům HOSPV představena skladba ceny elektřiny, kdy bylo konstatováno, že pouze cca 

30-40% celkové ceny může odběratel ovlivnit změnou dodavatele, 60-70% nelze ovlivnit, cenu určuje 

Energetický regulační úřad. 

Dále bylo sděleno, že nejméně finančních prostředků vyjádřeno v ceně za MWh platíme za veřejné 

osvětlení, ročně jsme začínali na celkové ceně cca 10 mil. Kč, změnou dodavatele jsme docílili ceny 

cca 7 mil. Kč. 

Členům byla dále představena a popsána faktura za elektrickou energii, kdy byli upozorněni také na 

povinnost přispívat určitou částkou, již zahrnutou ve faktuře na tzv. podporu obnovitelných zdrojů. 

Odběratel si může vybrat, zda bude hradit dle jističe, nebo dle spotřeby. 

Zemní plyn – statutární město Přerov je připojeno na celkem 23 odběrných míst (většinou se jedná o 

úřadovny, školky a kulturní domy v místních částech). 

Členům byla představena skladba ceny zemního plynu, když tato komodita prozatím nebyla 

soutěžena, avšak soutěž se taktéž připravuje. Statutární město Prostějov již dosáhlo soutěží na cenu 

400,--Kč/MWh. 

Vodné – stočné, srážková voda - statutární město Přerov je připojeno na celkem 180 odběrných míst 

(bytové domy, nebytové objekty, domy v místních částech, parkoviště), ročně nás toto medium stojí 

cca 5,8 mil. Kč. 

Dodavatelem vody je pro Přerov a místní části společnost Vodovody a kanalizace a.s., v níž je 

statutární město Přerov jedním z akcionářů. 

Pro rok 2017 byla cena stanovena takto: vodné – 36,96 Kč/m3, stočné – 27,83 Kč/m3, celkem tedy 

74,50 Kč včetně daně. 

Srážková voda bývá účtována podle průměrných srážek v roce, stanovených hydrometeorologickým 

ústavem. 

__________________________________________________________________________________ 

Dále byla členům sdělena informace, že platná legislativa městu stanovuje povinnost připravit 

Územní energetickou koncepci (kdy město má stále platnou koncepci zpracovanou v roce 2008). 

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií přinesla pro ta města, která koncepci 

zpracovanou mají, povinnost tuto koncepci aktualizovat a každých 5 let podávat hlášení na krajský 

úřad o plnění této koncepce (není stanoveno, co má být obsahem dokumentu, jak má fyzicky 



vypadat). Zpracování dokumentu přijde na cca 500 tis. Kč a výše, již proběhly 2-3 schůzky v otázce 

výběru zpracovatele dokumentu, kdy budeme nabídky následně porovnávat s rozpočtovými 

možnostmi města. 

Dále bylo členům sděleno, že v roce 2015 byla uzavřena smlouva s firmou, která provozuje 

energetický portál, jež naší energetičce značně usnadňuje práci. Může prakticky denně sledovat 

aktuální spotřebu elektřiny a plynu v jednotlivých odběrných místech.  

Přešli jsme na nový systém úhrad faktur za energie, kdy již neplatíme zálohy (a neprobíhá 

vyúčtování), ale po provedených odečtech vždy odešleme tato data přes energetický portál 

dodavateli a ten nám následně doručí fakturu. 

Dále k tématu proběhla bohatá diskuze členů HOSPV s energetičkou, kdy byly kladeny dotazy 

zejména na plánovaný zákaz skládkování odpadů a navazující možnost zřídit v areálu Veolie 

(provozující zdejší teplárnu) zařízení pro energetické využití odpadů. 

HOSPV/22/109/2017  HOSPV bere na vědomí informace energetičky města Přerova ve věci 
energetického hospodářství statutárního města Přerova 
Hlasování:    PRO/6     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
K bodu 4. 
Různé/diskuze 
 
Ing. Samek se opětovně dotazoval na materiál ke stanovám městských společností. Organizační 
pracovnice mu sdělila poslední vývoj v této věci. 
 
22.  jednání HOSPV bylo ukončeno v 18:15 hodin. 
 
Úkoly: 

 Organizační pracovník zařadí na příští jednání opětovně bod č. 4 původně schváleného 

programu - Výše nájmů vybíraných z majetku statutárního města Přerova - srovnání 

stávajícího vnitřního předpisu a návrhu nového vnitřního předpisu; aktuální výše příjmů 

z pronájmu nebytových prostor dle podkladů z odd. bytové správy Magistrátu města Přerova 

 Přehled kontrolních úkolů od 10/2014  doteď s vyhodnocením - diskuze s interní auditorkou 
Ing. Evou Marečkovou, Ph.D. 

 Srovnání rozpočet 2015, 2016, 2017 – přeloží a okomentuje pracovník ekonomického odboru  
  

 
 
______________________                                                                                       _____________________ 
organizační pracovník                                                                                               člen HOSPV 
Mgr. Veronika Stejskalová                                                                                    Milan Passinger 
 
 
 
Přílohy: 
1)    Prezenční listina 22. jednání HOSPV 
2)    Usnesení 22. jednání HOSPV 
 
 
 
 



Usnesení 22. jednání Hospodářského výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

 ze dne 10.5.2017 

_________________________________________________________________________________ 

HOSPV/22/106/2017    Hlasování o pověření Milana Passingera zastupováním předsedkyně HOSPV při její 
nepřítomnosti 
 
Hospodářský výbor po projednání schválil pověření Milana Passingera zastupováním předsedkyně HOSPV při 
její nepřítomnosti 
 Hlasování:    PRO/6     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  - SCHVÁLENO  
_________________________________________________________________________________ 
HOSPV/22/107/2017  Hlasování o programu 22. jednání HOSPV 
 
Hospodářský výbor po projednání upravil a schválil program 22. jednání HOSPV 
Hlasování:    PRO/6     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 - SCHVÁLENO 
______________________________________________________________________________ 
 
HOSPV/22/108/2017  Schválení 21. zápisu z jednání HOSPV 
 
Hospodářský výbor po projednání schválil zápis z 21. jednání 
Hlasování:    PRO/6     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
HOSPV/22/109/2017 Energetická koncepce Statutárního města Přerova – diskuse s energetičkou Ing. Petrou 
Hirschovou 
 
HOSPV bere na vědomí informace energetičky města Přerova ve věci energetického hospodářství 
statutárního města Přerova 
Hlasování:    PRO/6     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
 
 
 
 
___________________                                                             _____________________                      
organizační pracovník                                                                           člen  HOSPV 
Mgr. Veronika Stejskalová                                                                Milan Passinger 
 

 


