
Zápis z 24. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HOSPV) 

konaného dne 21.11.2017 v zasedací místnosti Magistrátu města Přerova, odboru MAJ od 16:00 
hodin do 17:20 hodin 

Přítomni: 
 
Ing. Mazochová Hana   předsedkyně HOSPV 
Ing. Mucha Radovan, MBA         člen HOSPV  
Ing. Opatřil Petr                člen HOSPV                                        
Ing. Skládal Miloslav  člen HOSPV 
Ing. Vondrák René             člen HOSPV   
 
Omluveni: 
 
Passinger Milan                 člen HOSPV   
Ing. Samek Vladimír          člen HOSPV                                
Sedlák René     člen HOSPV  
Bc. Zahradová Zora            členka HOSPV 
 
Hosté: 
 
Ing. Střelec Bohumír  zastupitel Statutárního města Přerova a jednatel společnosti 

Technické služby města Přerova, s.r.o. 
 
 
Mgr. Odstrčil Zbyněk  organizační pracovník 
 
P r o g r a m: 
 
1. Schválení programu 24. jednání HOSPV 
2. Schválení zápisu z 23. jednání HOSPV 
3. Návrh změn stanov municipálních společností  
4. Plán udržitelné městské mobility - akční plán  
5. Přehled provedených kontrolních a auditních úkolů (od 10/2014 – do současnosti) 
6. Různé/ diskuze 
 
Jednání výboru bylo zahájeno v 16.05 h předsedkyní výboru Ing. Hanou Mazochovou  
 
Výbor je v počtu 5 členů usnášeníschopný. 
 
Paní předsedkyně Ing. Mazochová přivítala hosty a členy HOSPV a představila nového organizačního 
pracovníka p. Mgr. Odstrčila. 
 
K bodu 1. 
Schválení programu 24. jednání HOSPV 
 

Členové HOSPV projednali program 24. jednání výboru. 

HOSPV/24/115/2017  Hlasování o programu 24. jednání HOSPV 
Hlasování:    PRO/ 5      PROTI/0      ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
 



K bodu 2. 
Schválení zápisu z 23. jednání HOSPV 

23. zápis HOSPV – byl schválen. 
HOSPV/24/116/2017 Schválení 23. zápisu z jednání HOSPV 
Hlasování:    PRO/5     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 – SCHVÁLENO 
 
K bodu 3. 
Návrh změn stanov municipálních společností  

Předsedkyně p. Ing. Mazochová připomněla, že návrh změn stanov municipálních společností byl 
schválen HOSPV na 20. jednání HOSPV konaném dne 22.2.2017. K tomuto dále podotkla, že jelikož 
v mezidobí došlo ke změně předsedy HOSPV a také ke změně organizačního pracovníka, došlo 
k situaci, kdy bylo zjištěno, že předmětný dokument nebyl předložen příslušným orgánům města 
Přerova ke schválení a nebyl ani „archivován“. Z těchto důvodů požádala předsedkyně o opětovné 
projednání předmětného návrhu změn stanov municipálních společností a potvrzení jeho znění, 
včetně potvrzení žádosti členů HOSPV o jeho předložení k projednání Zastupitelstvu města Přerova. 
Následně udělila paní předsedkyně slovo Ing. Střelci, který se pozastavoval nad skutečností, že dle 
předloženého návrhu změn stanov by si jako jednatel společnosti měl vyžadovat předchozí souhlas 
valné hromady s uzavíráním marketingových, darovacích a sponzorských smluv nad rámec ročního 
finančního plánu. Přitom plán je schválen valnou hromadou a jako statutární orgán jej musí 
respektovat. 
 
Členové HOSPV se shodli na to, že tento navržený bod vychází z potřeb praxe a Ing. Mucha upozornil 
na časté problémy při vyhodnocování těchto smluv, popř. i jejich zneužití. Ing. Mazochová upozornila 
na způsob provádění těchto „individuálních dotací“ nad rámec rozpočtu města, kdy je v rozpočtu 
města na tyto záležitosti vytvořena rezerva a není rovněž žádoucí vyplácet další finanční prostředky, 
obdobně by měly fungovat městské společnosti.  
 
HOSPV/24/117/2017 HOSPV bere na vědomí informace obsažené v materiálu nazvaném Zásady a 
doporučení pro změnu stanov municipiálních společností, který zpracovala Mgr. V******* 
S********** a HOSPV předložila jeho předsedkyně Ing. Hana Mazochová a žádá jejich předložení 
Zastupitelstvu města Přerova. 
Hlasování:    PRO/5    PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
K bodu 4. 
Plán udržitelné městské mobility - akční plán 
 
Dle vyjádření paní předsedkyně Ing. Mazochové byla důvodem pro zařazení tohoto bodu na program 
jednání skutečnost, že Plán udržitelné mobility se HOSPV zabýval na předchozích jednáních, ale 
původní Akční plán nebyl odsouhlasen Zastupitelstvem města Přerova současně s Plánem udržitelné 
městské mobility.  
 
Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu (VPRID) plán přepracoval a předložil jej v nové podobě 
Zastupitelstvu města Přerova, současně s materiály pro roky 2017, 2018. 
Následně bylo konstatováno, že Akční plán již byl schválen Zastupitelstvem města Přerova na jeho 33. 
zasedání konaném dne 20.11.2017. Členové HOSPV vyjádřili souhlas s tímto novým znění. 
 
HOSPV/24/118/2017 HOSPV bere na vědomí informace obsažené v materiálu, který byl schválen 

Zastupitelstvem statutárního města Přerova na jeho 33. zasedání, konaném dne 20.11.2017 a 

dodatečně dává souhlasené stanovisko.  

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



K bodu 5. 
Přehled provedených kontrolních a auditních úkolů (od 10/2014 – do současnosti)  
 
Bylo konstatováno, že na 23. jednání HOSPV  byla předsedkyně p. Ing. Mazochová pověřena vyžádat 

si k projednání záležitosti zpřístupnění protokolů o veřejnoprávní kontrole a auditu minimálně v 

rozsahu příspěvkových organizací Sociální služby města Přerova, Kulturní a informační služby města 

Přerova a Zařízení školního stravování. Paní předsedkyně členům HOSPV sdělila, že v rámci jejího 

pověření proběhlo jednání s p. primátorem a následně s pracovníky magistrátu. Soupis kontrol byl 

v souladu s ustanovením §26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů 

zpřístupněn na oficiálních stránkách Statutárního města Přerova. Tyto materiály byly předloženy 

členům HOSPV k projednání. Protokoly z kontrol za rok 2016 ze Sociálních služeb města Přerova, 

Kulturních a informačních služeb města Přerova a Zařízení školního stravování byly paní předsedkyni 

p. Ing. Mazochové předány na základě ustanovení §82 písm. c) zákona o obcích a podepsala tzv. 

„mlčenlivost“. 

Vzhledem k tomu, že ke změně fungování Kulturních a informačních služeb města Přerova byla 

ustanovena pracovní skupina a její činnost není doposud ukončena, seznámila předsedkyně členy 

HOSPV s obecným zaměřením kontrol, vyplývajících ze zbývajících 2 protokolů.  Předmětem kontroly 

bylo tedy zejména: 

 Hospodaření s veřejnými prostředky  

 Platové zařazení zaměstnanců 

 Stav pokladní hotovosti a cenin 

 Evidence majetku, inventarizace majetku a závazků k… 

 Posouzení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému. 

 

Protokoly jsou předány kontrolované osobě-organizaci, útvaru interního auditu a kontroly a p. 

primátorovi.  

 

Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, 

písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí protokolu, a to vedoucí 

kontrolní skupiny. 

 

Podle §10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., podá kontrolovaná osoba vedoucí kontrolní skupiny 

písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou ve lhůtě do 30 dnů 

ode dne seznámení s protokolem. 

 

Paní předsedkyně Ing. Mazochová podala informaci i o zaměření vnitřního auditu prováděného 

útvarem interního auditu a kontroly. 

 

Slovo bylo předáno Ing. Střelci, který uvedl, že samozřejmě nemá problém s poskytnutím součinnosti 

při provádění kontrol, nicméně požaduje, aby byl kontrolovaný subjekt v dostatečném předstihu 

informován o termínu provádění kontroly a o předmětu kontroly, neboť v rámci součinnosti je třeba 

nachystat požadované dokumenty. 

 

http://www.magistrátu/


Dle názoru pana Ing. Muchy, MBA je nutné jednoznačně určit, co bude předmětem kontrol 

prováděných HOSPV, tak, aby nedocházelo případně k duplicitě kontrol prováděných Kontrolním 

výborem. Ing. Mazochová odkázala na znění Jednacího řádu výborů, přílohu 1 „Vymezení základních 

okruhů úkolů Výborů“ kdy v odstavci Hospodářský výbor je vymezení činnosti uvedeno takto: 

Hospodářský výbor  

a) po koordinačním projednání s Kontrolním výborem a na základě pověření Zastupitelstva provádí 

kontrolu hospodaření Magistrátu, všech jeho příspěvkových organizací a obchodních společností, 

jejichž jediným společníkem je statutární město Přerov, a to zejména z hlediska hospodárnosti, 

účelnosti (finanční ukazatele), transparentnosti a kvantity (nefinanční ukazatele), podává podněty 

Zastupitelstvu ke zlepšení činnosti těchto společností,  

b) plní funkci koordinátora při zpracování a naplňování energetické koncepce města,  

c) předkládá Zastupitelstvu své návrhy, stanoviska, doporučení,  

d) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo,  

e) vyjadřuje stanoviska k záměru zadat veřejnou zakázku, která souvisí se správou nebo provozem a 

jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na 

služby nejméně 2.000.000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební 

práce nejméně 6.000.000 Kč bez daně z přidané hodnoty.  

 

Pan Ing. Vondrák k tomuto bodu uvedl, že se příliš neztotožňuje se současným principem fungování 

údržby sportovišť města Přerova, které je vykonáváno společností Teplo Přerov, a.s. K tomuto dále 

uvedl, že dle jeho zjištění je teplo, jenž je poskytováno společností Teplo Přerov, a.s., v průměru 

dražší než teplo dodávané od jiných dodavatelů tepla v Přerově. 

 

Na toto tvrzení reagovala paní předsedkyně Ing. Mazochová, která přítomným členům HOSPV sdělila, 

že sportoviště mají samostatná střediska, náklady jsou účetně striktně vedeny samostatně a event. 

ztráta ze sportovišť je dle smlouvy mezi Teplo Přerov a.s. a městem Přerov 1x ročně vyrovnána, 

přitom měsíčně Teplo Přerov a.s. dostává 1/12 podíl z tohoto vyrovnání - zálohově. Náklady 

zahrnované do ceny tepla jsou určeny kalkulačním vzorcem, který vydává dle zákona Energetický 

regulační úřad (ERÚ) a dle dostupných informací patří cena tepla poskytovaného společností Teplo 

Přerov, a.s. stále k nejnižším ve srovnání s jinými městy. 

 

Na závěr se členové shodli na tom, že by bylo zřejmě vhodné provést kontroly hospodaření 

Magistrátu, všech jeho příspěvkových organizací a obchodních společností, jejichž jediným 

společníkem je statutární město Přerov. V této souvislosti uvažují o vytvoření pracovních skupin a 

určení předmětu kontroly tak, aby nedocházelo k duplicitě kontrol prováděných dle vnitřního 

kontrolního systému a externího auditu společností nebo magistrátu.  

HOSPV/24/119/2017 HOSPV po projednání bere na vědomí informace obsažené v materiálech 
zveřejněných na oficiálních internetových stránkách Statutárního města Přerova v souladu s §26 
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a obecnými 
předměty kontrol, vyplývajících z vybraných protokolů a pro účely projednání v HOSPV 
předložených členům HOSPV jeho předsedkyní Ing. Hanou Mazochovou.  
Hlasování:    PRO/5     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
 
 



K bodu 6. 
Různé/ diskuze 
 
V tomto bodě proběhla krátká diskuze o budoucím fungování Hospodářského výboru a dále se 
v rámci tohoto bodu členové výboru dohodli, že příští zasedání výboru bude společné s Finančním a 
rozpočtovým výborem, kdy předběžný termín je stanoven na den 5.12.2017 od 16.00h v zasedací 
místnosti Rady města Přerova. 
Na lednovém zasedání HOSPV by pak měla proběhnout specifikace kontrolních úkolů, které si HOSPV 
stanoví v rámci plánovaných kontrol hospodaření Magistrátu, všech jeho příspěvkových organizací a 
obchodních společností, jejichž jediným společníkem je statutární město Přerov a tuto specifikaci 
předloží po projednání s Kontrolním výborem ke schválení Zastupitelstvu. 
 
24. jednání HOSPV bylo ukončeno v 17:20 hodin. 
 

 
 
 
______________________                                                                  _____________________ 
organizační pracovník                                                                           předsedkyně HOSPV 
Mgr. Zbyněk Odstrčil                   Ing. Hana Mazochová 
 
 
 
Přílohy: 
1) Prezenční listina 24. jednání HOSPV 
2) Usnesení 24. jednání HOSPV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení 24. jednání Hospodářského výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

 ze dne 21.11.2017 

_________________________________________________________________________________ 

HOSPV/24/115/2017 Hlasování o programu 24. jednání HOSPV 
 
Hospodářský výbor po projednání schválil program 24. jednání HOSPV  
Hlasování:    PRO/5       PROTI/0      ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
_________________________________________________________________________________ 

HOSPV/24/116/2017 Schválení 23. zápisu z jednání HOSPV 
 
Hospodářský výbor po projednání schválil zápis z 23. jednání HOSPV 
Hlasování:    PRO/5     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 - SCHVÁLENO 
______________________________________________________________________________ 
 
HOSPV/24/117/2017 Návrh změn stanov municipálních společností 
 
HOSPV bere na vědomí informace obsažené v materiálu nazvaném Zásady a doporučení pro změnu stanov 
municipiálních společností, který zpracovala Mgr. Veronika Stejskalová a HOSPV předložila jeho předsedkyně 
Ing. Hana Mazochová a žádá jejich předložení Zastupitelstvu města Přerova. 
 
Hlasování:    PRO/5    PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
_________________________________________________________________________________ 
 
HOSPV/24/118/2017 Plán udržitelné městské mobility - akční plán 
 
HOSPV bere na vědomí informace obsažené v materiálu, který byl schválen Zastupitelstvem statutárního 
města Přerova na jeho 33. zasedání, konaném dne 20.11.2017 a dodatečně dává souhlasné stanovisko. 
 
Hlasování:    PRO/5     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
_________________________________________________________________________________ 
 
HOSPV/24/119/2017 Přehled provedených kontrolních a auditních úkolů (od 10/2014 – do současnosti)  
 
HOSPV po projednání bere na vědomí informace obsažené v materiálech zveřejněných na oficiálních 
internetových stránkách Statutárního města Přerova v souladu s §26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a obecnými předměty kontrol, vyplývajících z vybraných 
protokolů a pro účely projednání v HOSPV předložených členům HOSPV jeho předsedkyní Ing. Hanou 
Mazochovou.  
 
Hlasování:    PRO/5     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
 
 
 
___________________                                                             _____________________                      
organizační pracovník                                                                předsedkyně  HOSPV 
Mgr. Zbyněk Odstrčil                                                                  Ing. Hana Mazochová 
 

 


