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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 15.06.2018 

Návrh pro 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 6. 2018 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, předsedkyně Hospodářského výboru 

Navrhovatel:  Hospodářský výbor 

Zpracovatel:  Ing. Hana Mazochová, předsedkyně Hospodářského výboru 

 

Název návrhu: 

Pověření k provádění kontroly hospodaření obchodních společností, jejichž jediným 

společníkem je statutární město Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

pověřuje Hospodářský výbor Zastupitelstva města Přerova k provádění kontroly hospodaření 

obchodních společností Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 

Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02, Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem 

Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov a Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ 27831337, se 

sídlem Přerov - Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, PSČ 75002, jejichž jediným společníkem je 

statutární město Přerov, a to zejména z hlediska hospodárnosti, účelnosti (finanční ukazatele), 

transparentnosti a kvantity (nefinanční ukazatele) a efektivity (produktivity). 

 

Důvodová zpráva: 

Hospodářský výbor Zastupitelstva města Přerova (dále jen „Hospodářský výbor“) má na základě 

vymezení základních okruhů úkolů Výborů obsažených v příloze č. 1 jednacího řádu výborů 

Zastupitelstva města Přerova ve znění po změně schválené usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 

852/30/2/2017 ze dne 21. srpna 2017, za úkol mimo jiné po koordinačním projednání s Kontrolním 

výborem a na základě pověření Zastupitelstva provádět kontrolu hospodaření obchodních společností, 

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

účelnosti (finanční ukazatele), transparentnosti a kvantity (nefinanční ukazatele). 

  

Hospodářský výbor se v souladu s jednacím řádem výborů Zastupitelstva města Přerova ve znění po 

změně schválené usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 852/30/2/2017 ze dne 21. srpna 2017, 

usnesl na ustanovení pracovních skupin k provádění kontroly hospodaření obchodních společností, 

jejichž jediným společníkem je statutární město Přerova to za předpokladu, že Hospodářský výbor 



bude pověřen zastupitelstvem města Přerova k provádění kontrol.  

Dle čl. VII odst. 2 jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Přerova ve znění po změně schválené 

usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 852/30/2/2017 ze dne 21. srpna 2017 jsou pracovní skupiny 

minimálně dvoučlenné, členem pracovní skupiny může být výhradně člen Výboru. O složení pracovní 

skupiny rozhodne Výbor hlasováním. Výbor rozhodl o následujícím složení pracovních skupin: 

1) p. Ing. Radovan Mucha, MBA a p. Ing. René Vondrák (oba jsou členy Hospodářského výboru 

zastupitelstva města Přerova) - pro kontrolu společnosti Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem 

Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02, 

2) p. Ing. Vladimír Samek a p. Bc. Zora Zahradová (oba jsou členy Hospodářského výboru 

zastupitelstva města Přerova) pro kontrolu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 

27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov,  

3) p. Ing. Hana Mazochová a p. Bc. Milan Passinger (oba jsou členy Hospodářského výboru 

zastupitelstva města Přerova) pro kontrolu společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ 27831337, se 

sídlem Přerov - Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, PSČ 75002.  

Následně výbor schválil jako vedoucí pracovních skupin Ing. Radovana Muchu, MBA, Ing. Vladimíra 

Samka a Ing. Hanu Mazochovou.  

V případě, že Zastupitelstvo města Přerova pověří Hospodářský výbor provedením kontrol dle tohoto 

materiálu, členům pracovních (kontrolních) skupin bude předloženo k podpisu Prohlášení o zachování 

mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací. 

  

Dle přílohy č. 1 jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Přerova ve znění po změně schválené 

usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 852/30/2/2017 ze dne 21. srpna 2017, podléhá provádění 

kontrol obchodních společností, jejichž jediným společníkem je statutární město Přerov, ze strany 

Hospodářského výboru, předchozímu koordinačnímu projednání s Kontrolním výborem Zastupitelstva 

města Přerova. Uvedené koordinační projednání bude uskutečněno v rámci 40. jednání Kontrolního 

výboru Zastupitelstva města Přerova konaného dne 12.6.2018 a s jeho výsledkem budou zastupitelé 

seznámeni zpravodajem na 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

  

Dále je třeba podotknout, že předsedkyně Hospodářského výboru Ing. Hana Mazochová předjednala 

se statutárními orgány obchodních společností Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ 27831337, se sídlem 

Přerov - Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, PSČ 75002, Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 

27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov a Teplo Přerov a.s., IČ 

25391453, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02, jejich součinnost 

při provádění kontroly.  

  

Předloženým materiálem navrhuje Hospodářský výbor Zastupitelstva města Přerov, aby 

Zastupitelstvo města Přerova pověřilo v souladu s přílohou č. 1 jednacího řádu výborů 

Zastupitelstva města Přerova ve znění po změně schválené usnesením Zastupitelstva města 

Přerova č. 852/30/2/2017 ze dne 21. srpna 2017, Hospodářský výbor Zastupitelstva města 

Přerova k provedení kontroly hospodaření obchodních společností Teplo Přerov a.s., IČ 

25391453, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02, se zaměřením 

na sportoviště, Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov a Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ 27831337, se sídlem Přerov - 

Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, PSČ 75002, jejichž jediným společníkem je statutární město 

Přerov, a to zejména z hlediska hospodárnosti, účelnosti (finanční ukazatele), transparentnosti a 

kvantity (nefinanční ukazatele) a efektivity (produktivity).  

 

 


