
Zápis z 28. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HOSPV) 

konaného dne 05. 09. 2018 v zasedací místnosti Magistrátu města Přerova, odboru MAJ od 16:00 
hodin do 17:30 hodin 

Přítomni: 
Ing. Mazochová Hana   předsedkyně HOSPV 
Ing. Mucha Radovan, MBA         člen HOSPV  
Ing. Passinger Milan    člen HOSPV 
Sedlák René     člen HOSPV   
Ing. Skládal Miloslav  člen HOSPV 
Ing. Vondrák René             člen HOSPV   
Bc. Zahradová Zora            členka HOSPV 
 
Omluveni: 
Ing. Opatřil Petr                člen HOSPV                                        
Ing. Samek Vladimír          člen HOSPV                                
 
Hosté: 
 
Mgr. Odstrčil Zbyněk  organizační pracovník 
 
P r o g r a m: 
 
1. Schválení programu 28. jednání HOSPV 
2. Schválení zápisu z 27. jednání HOSPV 
3. Průběh kontrol hospodaření municipálních obchodních společností 
4. Různé/diskuze 
 
Jednání výboru bylo zahájeno v 16:00 hod. předsedkyní výboru Ing. Hanou Mazochovou.  
Předsedkyně HOSPV p. Ing. Hana Mazochová přivítala členy HOSPV a konstatovala, že pozvánka pro 
28. jednání HOSPV byla zaslána včas v souladu s Jednacím řádem výborů. Dále předsedkyně HOSPV p. 
Ing. Hana Mazochová konstatovala, že výbor je v počtu 6 členů usnášeníschopný. 
 
K bodu 1. 
Schválení programu 28. jednání HOSPV 
 

Členové HOSPV projednali program 28. jednání výboru. 

HOSPV/28/131/2018  Hlasování o programu 28. jednání HOSPV 
Hlasování:    PRO/6  PROTI/0      ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
K bodu 2. 
Schválení zápisu z 27. jednání HOSPV 

27. zápis HOSPV – byl schválen. 
HOSPV/28/132/2018 Schválení 27. zápisu z jednání HOSPV 
Hlasování:    PRO/6   PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
K bodu 3. 
Průběh kontrol hospodaření municipálních obchodních společností  
Bylo konstatováno, že zatím proběhly kontroly společností Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ 27831337, 
se sídlem Blahoslavova 79/3, Přerov I-Město, 750 02 Přerov a Technické služby města Přerova, s.r.o., 



IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov.  V případě společnosti 
Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02 
doposud kontrola neproběhla.  
V 16:08h přichází na jednání výboru p. Ing. Radovan Mucha, MBA. Výbor pracuje v 7-mi členech. 
Paní Bc. Zahradová seznámila členy HOSPV s průběhem kontroly, která proběhla ve společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 
02 Přerov. Tato kontrola proběhla ve dvou dnech. 
Kontrolní skupina konstatovala, že vnitřní řídící normy tvoří kompaktní a ucelený soubor vnitřních 
řídících předpisů společnosti, který se za roky svého používání osvědčil. Tam, kde došlo ke změně 
právních norem, nebo došlo k nějaké události, která vyžadovala jejich změnu, nebo doplnění, 
společnost na tyto situace reagovala jejich změnou, nebo doplněním. 
Tam, kde je to nutné a potřebné jsou příslušné normy v příloze doplněny jmenným seznamem a 
vlastnoručními podpisy těch pracovníků, kteří mají za povinnost se jimi řídit. 
K problematice pohledávek - u značné části se jedná o bagatelní částky, z nichž značná část je z 
oblasti pohřebnictví. Objednatel služby zaplatí zálohu a k doplacení služby po jejím poskytnutí se už 
nemá. Celá oblast pohledávek je vedena přehledně. Přehled poskytuje v každém okamžiku informaci 
o momentálním stavu řešení toho kterého případu. Úroveň pohledávek po lhůtě splatnosti lze 
hodnotit jako přiměřenou. 
Dle kontrolní skupiny je otázkou, jestli by nebylo možno u pohřebnictví zvýšit úroveň záloh alespoň 
na 50 %, neboť v řadě případů nedojde k doplacení konečně ceny vyúčtované za služby spojené 
s pohřbem. Následně k tomuto tématu proběhla diskuze. Pan Ing. Skládal vznesl dotaz, zdali by 
nemohla být částka za služby spojené s pohřbem placena v plné výši předem. Členové HOSPV dospěli 
po diskuzi k závěru, že konečnou cenu za tyto služby nelze předem stanovit. 
Závěrem paní Bc. Zahradová sdělila, že kontrolní skupina neshledala žádná pochybení a konstatovala, 
že není třeba iniciovat změny.  
Dále si vzala slovo Ing. Mazochová a seznámila členy HOSPV s průběhem kontroly společnosti 
Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ 27831337, se sídlem Blahoslavova 79/3, Přerov I-Město, 750 02 Přerov. 
Tato společnost eviduje roční obrat 5.000.000,-Kč a má 9 zaměstnanců. Předmětem jednodenní 
kontroly bylo především hospodaření s finančními prostředky za rok  2017,  dále splácení půjčky od 
Statutárního města Přerov, výdaje pokladní hotovosti a cenin, evidence majetku a odpisování, 
inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2017 a posouzení kvality- účinnosti vnitřního kontrolního 
systému, vyúčtování daní a rozdělení zisku a rovněž kontrola DPH a Kontrolního hlášení za 7/2018. 
Byla provedena namátková kontrola v oblasti hmotného (i drobného) dlouhodobého majetku a 
odpisů, způsobu účtování zásob, výdajů z pokladny a běžných bankovních účtů, vydaných i přijatých 
faktur a pro přehlednost byla vypracovaná zjednodušená finanční analýza (při vyjmutí dlouhodobého 
závazku ve formě výpůjčky), a tedy srovnání hospodaření za období let  2011-2017 a rovněž srovnání 
s dalšími městskými společnostmi Teplo Přerov a.s. a Technické služby města Přerova. 
Kontrolní skupina konstatovala, že společnost je finančně zdravá a v průběhu namátkové kontroly se 
neobjevily žádné informace, které by nasvědčovaly tomu, že společnost nemusí být schopna 
nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a v důsledku toho by byla ohrožena schopnost plnit závazky. 
K vnitřnímu kontrolnímu systému společnost předložila vnitřní směrnice vytvořené již v roce 2014 
zaměřené na: 
Hmotný a nehmotný majetek 
Evidence docházky, vykazování práce přesčas a pracovní pohotovost 
Pracovní řád včetně BOZP 
Pracovní cesty 
Na základě kontroly pokladních dokladů bylo zjištěno, že pokladní doklady schválí a podepíše 
technický pracovník společnosti, bez předchozího souhlasu jednatele společnosti. Jednatel 
společnosti schvaluje všechny smlouvy a ostatní doklady, což bylo ověřeno na přijatých fakturách a 
podkladech k evidenci DPH i ve smlouvách a provádí nejméně 1x za čtvrtletí následnou kontrolu a 
kontrolu hospodaření. 



Plány kontrolní činnosti společnost nevytváří. Výběrová řízení na dodávky a služby nebyla v průběhu 
roku 2017 vyhlášena a objednávky jsou konzultovány ústně a to vždy s limitovanou nákupní cenou. 
Vzhledem k výše uvedenému kontrolní skupina doporučuje provést aktualizaci stávajících směrnic a i 
přes skutečnost, že se jedná o malou společnost, vytvořit organizační řád s vymezením kompetencí a 
odpovědností včetně podpisových vzorů a určení limitu pro schvalování jinou osobou než je jednatel 
společnosti a rovněž s vymezením předběžné, průběžné a následné kontroly.  
Dále kontrolní skupina prověřovala, jaké externí kontroly proběhly v průběhu roku 2017, 
Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2017, evidence majetku, Mzdové náklady, počet 
zaměstnanců atd. Členům HOSPV byl předložen k nahlédnutí PROTOKOL č. 1/2018 o výsledku 
kontroly na místě ve Přerovská rozvojová s. r. o., se sídlem Přerov – Přerov I-Město, Blahoslavova 
79/3, PSČ 750 02. IČ: 27831337.  
Následně členové kontrolní pracovní skupiny, která má provádět kontrolu společnosti Teplo Přerov 
a.s., IČ 25391453, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02, členům 
HOSPV sdělili, že kontrola této společnosti proběhne v průběhu měsíce září roku 2018. 
Protokol č. 1/2018 o výsledku kontroly na místě samém ve společnosti Přerovská rozvojová s. r. o., 
se sídlem Přerov – Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, PSČ 750 02, IČ: 27831337, bude k dispozici k 
nahlédnutí zastupitelům statutárního města Přerova u organizačního pracovníka HOSPV Mgr. Zbyňka 
Odstrčila. 
 
HOSPV/28/133/2018  HOSPV bere na vědomí, že proběhly kontroly společností Přerovská 
rozvojová, s.r.o., IČ 27831337, se sídlem Blahoslavova 79/3, Přerov I-Město, 750 02 Přerov a 
Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 
750 02 Přerov, dále HOSPV bere na vědomí, že kontrola společnosti Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, 
se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02 proběhne dle sdělení členů 
příslušné kontrolní skupiny v září roku 2018 a dále HOSPV konstatuje, že Záznam z kontroly, 
provedené kontrolní skupinou Hospodářského výboru zastupitelstva Statutárního města Přerova 
ve společnosti Technické služby města Přerova s.r.o. ve dnech 28. - 29. 8. 2018 a Protokol č. 1/2018 
o výsledku kontroly na místě ve společnosti Přerovská rozvojová s.r.o., se sídlem Přerov – Přerov I-
Město, Blahoslavova 79/3, PSČ 750 02, IČ: 27831337, jsou k dispozici zastupitelům města Přerova 
k nahlédnutí u organizačního pracovníka HOSPV Mgr. Zbyňka Odstrčila do dne 4.10.2018. 
Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 – SCHVÁLENO 
 
K bodu 4. 
Různé/ diskuze 
V rámci tohoto bodu se členové výboru dohodli, že příští termín jednání výboru je stanoven na den 
03.10.2018 od 16.00h v Restauraci Městský dům na adrese Kratochvílova 1, 750 02 Přerov. 
 
28. jednání HOSPV bylo ukončeno v 17:30 hodin. 
 

 
 
 
______________________                                                                  _____________________ 
organizační pracovník                                                                           předsedkyně HOSPV 
Mgr. Zbyněk Odstrčil              Ing. Hana Mazochová 
 
 
 
Přílohy: 
1) Prezenční listina 28. jednání HOSPV 
2) Usnesení 28. jednání HOSPV 

 



Usnesení 28. jednání Hospodářského výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

 ze dne 05.09.2018 

_________________________________________________________________________________HOSPV/28/

131/2018 Hlasování o programu 28. jednání HOSPV 

Hospodářský výbor po projednání schválil program 28. jednání HOSPV  
Hlasování:    PRO/6       PROTI/0      ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
_________________________________________________________________________________HOSPV/28/
132/2018 Schválení 27. zápisu z jednání HOSPV 
 
Hospodářský výbor po projednání schválil zápis z 27. jednání HOSPV 
Hlasování:    PRO/6     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 - SCHVÁLENO 
______________________________________________________________________________ 
HOSPV/28/133/2018 Průběh kontrol hospodaření municipálních obchodních společností  
  
HOSPV bere na vědomí, že proběhly kontroly společností Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ 27831337, se sídlem 
Blahoslavova 79/3, Přerov I-Město, 750 02 Přerov a Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se 
sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, dále HOSPV bere na vědomí, že kontrola společnosti 
Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02 
proběhne dle sdělení členů příslušné kontrolní skupiny v září roku 2018 a dále HOSPV konstatuje, že Záznam 
z kontroly, provedené kontrolní skupinou Hospodářského výboru zastupitelstva Statutárního města Přerova 
ve společnosti Technické služby města Přerova s.r.o. ve dnech 28. - 29. 8. 2018 a Protokol č. 1/2018 o 
výsledku kontroly na místě ve společnosti Přerovská rozvojová s.r.o., se sídlem Přerov – Přerov I-Město, 
Blahoslavova 79/3, PSČ 750 02, IČ: 27831337, jsou k dispozici zastupitelům města Přerova k nahlédnutí u 
organizačního pracovníka HOSPV Mgr. Zbyňka Odstrčila do dne 4.10.2018. 
Hlasování:    PRO/7    PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
___________________                                                             _____________________                      
organizační pracovník                                                                předsedkyně  HOSPV 
Mgr. Zbyněk Odstrčil                                                                  Ing. Hana Mazochová 

 


