
Zápis z 29. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HOSPV) 

konaného dne 03. 10. 2018 v Restauraci Městský dům 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 
Ing. Samek Vladimír          člen HOSPV                                
Ing. Vondrák René             člen HOSPV   
Bc. Zahradová Zora            členka HOSPV 
 
 
Omluveni: 
Ing. Opatřil Petr                člen HOSPV                                        
Sedlák René     člen HOSPV   
Ing. Skládal Miloslav  člen HOSPV 
 
 
Hosté: 
 
Mgr. Odstrčil Zbyněk  organizační pracovník 
 
 
P r o g r a m: 
 
1. Schválení programu 29. jednání HOSPV 
2. Schválení zápisu z 28. jednání HOSPV 
3. Průběh kontroly ve společnosti Teplo Přerov a.s. 
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 
29. 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 29. jednání HOSPV 
 

Členové HOSPV projednali program 29. jednání výboru. 

HOSPV/29/134/2018  Hlasování o programu 29. jednání HOSPV 
Hlasování:    PRO/6  PROTI/0      ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
K bodu 2. 
Schválení zápisu z 28. jednání HOSPV 

28. zápis HOSPV – byl schválen. 
HOSPV/29/135/2018 Schválení 28. zápisu z jednání HOSPV 
Hlasování:    PRO/6   PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
 



K bodu 3. 
Průběh kontroly ve společnosti Teplo Přerov a.s. 
Vedoucí kontrolní skupiny pan Ing. Radovan Mucha, MBA, členům výboru sdělil, že kontrola 
hospodaření společnosti Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 
Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02 proběhla dne 19.9.2018. Kontrolní skupina pracovala ve složení Ing. 
Radovan Mucha, MBA a Ing. René Vondrák. 
Vedení společnosti Teplo Přerov a.s. přichystalo na základě požadavků zaslaných kontrolní skupinou 
níže uvedené podklady.  
1. Struktura pohledávek a závazků dle splatnosti, ve členění (do splatnosti, po splatnosti 15, 30, 
60, 180 a nad 360 dnů) + meziroční srovnání vývoje 
2. Seznam největších dlužníků 
3. Seznam největších věřitelů 
4. Seznam největších top 10 dodavatelů služeb, meziroční vývoj obratu realizovaného na dod. 
za roky 2016, 2017 a meziroční srovnání 2018 vs. srovnatelné období roku 2017 
5. Splatnosti dohodnuté na těch top 10 dod. 
6. Finanční majetek - peníze na účtech, jak se pracuje s tímto finančním majetkem, jak je 
zhodnocován, jakými produkty, aby se udržela reálná hodnota peněz min. na úrovni inflace 
7. Investiční plán společnosti na následujících 5 let, firma má poměrně hodně volných 
finančních prostředků, existuje nějaký investiční záměr? 
8. Výsledovku společnosti dle jednotlivých hospodářských středisek, abychom byli schopni vidět 
hospodářský výsledek generovaný za hlavní činnost Tepla, nákladovou výsledovku plaveckého areálu 
a zimního stadionu (případně jiných středisek) (v meziročním srovnání 2016 a 2017 a meziroční 
srovnání 2018 a 2017 do data). 
9. Výdaje na reklamu, jednotliví příjemci reklamy 
10. Výdaje na sponzorské činnosti, jednotliví příjemci sponzorských darů 
11. Výdaje na IT služby, dodavatele IT služeb 
12. Software v majetku společnosti v roce 2017 
 
Dle kontrolní skupiny jsou pohledávky společnosti řádně a pravidelně monitorovány a vymáhány. 
Závazky hradí společnost řádně a včas. Pokud jde o investiční plán, tak společnost má zpracován 
investiční plán střednědobý a má také zpracovanou Alternativní studii – realizace tepelných kotelen.  
Kontrolní skupina doporučila zhodnotit větší mírou finanční prostředky na účtech dle současných 
podmínek na finančních trzích, předsedkyně HOSPV vysvětlila, že se nyní již o tomto jedná. Kontrolní 
skupina se pozastavila nad rozpočtem na dary a reklamu. Největším příjemcem darů ve sledovaném 
období byl jeden subjekt. Rozhodnutí o udělení daru bylo ovšem v kompetenci valné hromady. Dle 
názoru kontrolní skupiny by peníze měly být spíše šetřeny na investice do rozvodů, případně realizaci 
kotelen nebo přerozdělovány mezi více zájmových, sportovních skupin ve městě Přerov. K tomuto 
dále proběhla krátká diskuze. 
Kontrolní skupina dále konstatovala, že smlouva mezi Teplem Přerov a.s. a Statutárním městem 
Přerov o správě a provozování sportovišť končí k 31.12.2018 a zatím se nejedná o prodloužení této 
smlouvy. 
Závěrem kontrolní skupina konstatovala, že vedení společnosti má bohaté praktické a odborné 
zkušenosti v oboru, ve kterém společnost Teplo Přerov a.s. podniká. Věnuje velkou pozornost ceně 
tepla, která je významná pro občany města Přerova, což je také vidět ve srovnání cen tepelné energie 
v roce 2018, kdy ceny tepla mezi 29 největšími srovnávanými městy v České republice, je na 6. místě 
(tzn. 6. nejlevnější). 
 
HOSPV/29/136/2018  HOSPV bere na vědomí, že proběhla kontrola společnosti Teplo Přerov a.s., 
IČ 25391453, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02. 
Hlasování:    PRO/6     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 – SCHVÁLENO 
 
 



K bodu 4. 
Různé/ diskuze 
Předsedkyně výboru poděkovala všem členům za práci vykonanou v průběhu celého funkčního 
období. 
29. jednání HOSPV bylo ukončeno v 17:30 hodin. 
 

 
 
 
 
______________________                                                                  _____________________ 
organizační pracovník                                                                           předsedkyně HOSPV 
Mgr. Zbyněk Odstrčil              Ing. Hana Mazochová 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
1) Prezenční listina 29. jednání HOSPV 
2) Usnesení 29. jednání HOSPV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení 29. jednání Hospodářského výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

 ze dne 03.10.2018 

_________________________________________________________________________________HOSPV/29/

134/2018 Hlasování o programu 29. jednání HOSPV 

Hospodářský výbor po projednání schválil program 29. jednání HOSPV  
Hlasování:    PRO/6       PROTI/0      ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
_________________________________________________________________________________HOSPV/29/
135/2018 Schválení 28. zápisu z jednání HOSPV 
 
Hospodářský výbor po projednání schválil zápis z 28. jednání HOSPV 
Hlasování:    PRO/6     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 - SCHVÁLENO 
______________________________________________________________________________ 
HOSPV/29/136/2018 Průběh kontroly ve společnosti Teplo Přerov a.s. 
  
HOSPV bere na vědomí, že proběhla kontrola společnosti Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Přerov, 
Přerov I – Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02. 
Hlasování:    PRO/6    PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
___________________                                                             _____________________                      
organizační pracovník                                                                předsedkyně  HOSPV 
Mgr. Zbyněk Odstrčil                                                                  Ing. Hana Mazochová 
 
 

 


