Memorandum o spolupráci
uzavřené mezi
Obcí:
Se sídlem:
Zastoupené:
IČ:
DIČ:

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34, Přerov I-Město,750 11 Přerov 2
Ing. Petrem Měřínským, náměstkem primátora
00301825
CZ 00301825

a
Společností:
Se sídlem:
Zapsanou:
Zastoupenou:
IČ:
DIČ:

Technické služby města Přerova, s.r.o.
Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
u Krajského soudu v Ostravě v obchodním rejstříku,
sp. zn. C 43227
Ing. Bohumírem Střelcem, jednatelem
27841090
CZ 27841090

a
Společností:
Se sídlem:
Zapsanou:
Zastoupenou:
IČ:
DIČ:

Teplo Přerov a.s.
Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov
u Krajského soudu v Ostravě v obchodním rejstříku,
sp.zn. B 1839
Ing.Petrem Vránou, předsedou představenstva
Ing.Martinem Macháčkem MBA, místopředsedou
představenstva
25391453
CZ25391453

a
Společností:
Se sídlem:
Zapsanou:
Zastoupenou:
IČ:
DIČ:

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
u Městského soudu v Praze v obchodním rejstříku,
sp. zn. B 2098
Ing. Josefem Novákem, členem představenstva, na základě
pověření
49241214
CZ49241214

a
Společností:
Se sídlem:
Zapsanou:
Zastoupenou:
IČ:
DIČ:

Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o.
Huťská 1379, 272 01 Kladno
u Městského soudu v Praze v obchodním rejstříku,
sp. zn. C 268254
Milanem Chromíkem, MSc. a Ing. Jiřím Čenským, jednateli
05647550
CZ05647550

dále jen společně „smluvní strany“.
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Preambule
1.

Statutární město Přerov (dále též „město Přerov“) zajišťuje v souladu s platnými
právními předpis pro své občany nakládání s komunálním odpadem. Tuto činnost
provádí prostřednictvím Technických služeb města Přerova, s.r.o. (dále též „TS“),
které jsou v jejich majetku.

2.

Společnost VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., (dále též „Veolia“) je společností, která
zastřešuje aktivity skupiny Veolia v České republice. Do jejího řízení spadají
i společnosti Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o. a Veolia Energie ČR, a.s.

3.

Společnost Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o. (dále
oprávněným podnikat v oboru odpadů ve smyslu § 14,
Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V rámci
dedikovanou společností k nakládání s odpady, jejich
energetické využití.

4.

Společnost Veolia Energie ČR, a.s. (dále též „VEČR“) je subjektem oprávněným
podnikat mj. v oblasti výroby a rozvodu tepelné energie ve smyslu zákona č.
458/2000 Sb., o podmínkách a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a provozuje teplárenská zařízení na základě licence, jež jí byla udělena. Pro účely
tohoto memoranda se jedná o teplárenská zařízení zásobující teplem město Přerov.

5.

VEČR připravuje v rámci ekologizace svých zdrojů v Regionu Střední Morava
(„RSTM“) jako jednu z variant výstavbu nového vícepalivového kotle v areálu zdroje
Teplárny Přerov a současně odstavení stávajících uhelných kotlů Teplárny Přerov.
Jako jedním z možných druhů spoluspalovaných paliv pro uvažovaný kotel je
počítáno s tuhým alternativním palivem (dále též „TAP“), vyrobeným jako produkt
zpracování zbytkového komunálního odpadu.

6.

Teplo Přerov a.s. (dále též „TP“) je společnost, vlastněná 100% Statutárním městem
Přerov a je subjektem oprávněným podnikat mj. v oblasti rozvodu tepelné energie ve
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a provozuje teplárenská zařízení na základě licence, jež jí
byla udělena. Pro účely tohoto memoranda se jedná o teplárenská zařízení, zajišťující
zásobování tepelnou energií město Přerov.

7.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto memoranda
o spolupráci (dále „Memorandum“).

8.

Obsah tohoto Memoranda je v souladu s Plánem odpadového hospodářství
statutárního města Přerova na období 2017-2023 schváleného Zastupitelstvem
města Přerova usnesením č. 946/33/2/2017.

též „VVO“) je subjektem
odst. 1 zákona č. 185/2001
skupiny Veolia v ČR je VVO
přípravě pro materiálové či

I.
1.

Město Přerov je původcem komunálního odpadu („KO“), který produkují jeho
občané. TS zpracují přibližně 13.300 tun KO, z toho 10.600 tun zbytkového KO,
2.400 tun objemného KO, 300 tun výmětu z třídírny. Tyto odpady budou v případě
realizace záměru tvořit základ odpadů na vstupu do systému nakládání s odpady,
resp. zařízení pro využití odpadů.

2.

VVO bude v případě realizace záměru VEČR dle bodu 5. Preambule zajišťovat výrobu
a dodávku TAP z různých druhů odpadů na vybranou technologii, která bude schopna
garantovat vstupní parametry paliva pro energetické využití na zdroji VEČR.

3.

S ohledem na budoucí zákaz skládkování směsných komunálních, recyklovatelných
a využitelných odpadů a v souvislosti s uvažovaným investičním záměrem výstavby
nového vícepalivového kotle VEČR v rámci ekologizace Teplárny Přerov se smluvní
strany dohodly, pokud to bude technicky, legislativně a ekonomicky možné a
proveditelné pro všechny výše uvedené subjekty, na následující spolupráci:
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Město Přerov připraví podklady z plánu odpadového hospodářství obce,
z něhož mimo jiné vyplývají množstevní toky vhodné pro energetické využití,
příp. možnosti výroby TAP vznikajícího ze zbytkového komunálního odpadu,
objemného odpadu a výmětů z dotřiďovacích linek, a to v časové, místní,
objemové i cenové souvislosti, a zpřístupní jej VVO a VEČR;
VVO, ve spolupráci s ostatními členy pracovní skupiny se zaměřením na
technologické řešení zařízení pro využití odpadů, navrhne nejvhodnější
technologii pro přípravu TAP ze zbytkové části vytříděných komunálních
odpadů, zpracovaných TS. Výstupy této technologie budou reflektovat
technické potřeby návazného záměru VEČR dle bodu 5. Preambule. VVO
navrhne rovněž příp. využití dalších TAP vhodných pro využití v rámci zdroje
VEČR specifikovaného v témže bodě;
Veolia ve spolupráci s VEČR připraví v rámci aktualizace svých koncepcí
teplárenských
zařízení
možnosti
spoluspalování
TAP
vznikajícího
z komunálních a ostatních odpadů na svých zařízeních, a to v časové, místní,
objemové i cenové souvislosti;
Město Přerov, TS, TP, Veolia, VVO, k výše uvedenému ustaví pracovní
skupinu, která bude ve vzájemně dohodnutých intervalech komunikovat,
projednávat otázky a informovat se o dalších postupech ve výše uvedené
spolupráci;
Pracovní skupina jako svůj finální výstup vyhotoví stanovisko pracovní
skupiny, které bude shrnovat závěry a možnosti další spolupráce mezi
smluvními stranami do budoucna;
za předpokladu, že předběžné výsledky vzájemné spolupráce obsažené ve
stanovisku pracovní skupiny budou ukazovat na teoretickou možnost
(spolu)spalování TAP ve zdroji VEČR, smluvní strany budou dále
spolupracovat za účelem vyhotovení detailnější Studie ekonomické a
technologické proveditelnosti jejich záměru sledovaného tímto
Memorandem;
Teplo Přerov a.s. ve spolupráci s VEČR připraví závaznou dlouhodobou
Smlouvu o dodávce a odběru tepelné energie, přičemž naplňování tohoto
Memoranda bude podmíněno uzavřením takové oboustranně odsouhlasené
smlouvy.

4.

Smluvní strany prohlašují, že případné budoucí řešení systému nakládání s odpady
resp. zařízení pro využití odpadů se nebude omezovat pouze na ně, ale bude
otevřené i dalším příp. zájemcům ze strany měst a obcí, příp. podnikatelských
subjektů. Případné přijetí a podmínky přijetí jiných subjektů ke spolupráci v rámci
projektu musí projednat a schválit všechny smluvní strany.

5.

Smluvní strany dále prohlašují, že pokud výsledky vzájemné spolupráce vycházející
z tohoto Memoranda, tj. ze Společného stanoviska pracovních skupin, případně ze
Studie ekonomické a technologické proveditelnosti jejich záměru, budou umožňovat
další spolupráci mezi stranami v oblasti spoluspalování TAP, budou při uzavírání
navazujících smluvních vztahů respektovat příslušná ustanovení českého právního
řádu, zejména pak zákona o zadávání veřejných zakázek, zákona o odpadech a
zákona o obcích. Smluvní strany dále berou na vědomí, že možnost realizace
jakýchkoli dalších kroků spolupráce, tak jak vyplyne ze stanoviska pracovní skupiny,
případně ze Studie ekonomické a technologické proveditelnosti jejich záměru,
podléhá předchozím souhlasům statutárních orgánů a/nebo jiných schvalujících
orgánů v rámci uspořádání té které smluvní strany.

6.

Smluvní strany se zavazují nesdělovat třetím subjektům, které nejsou smluvní
stranou tohoto Memoranda, žádné údaje, informace, řešení, analýzy, projekty, studie
apod., a to ať už obchodní, ekonomické nebo technické povahy týkající se cíle
sledovaného tímto Memorandem bez ohledu na stav jejich rozpracovanosti. Jakékoli
sdělení třetí osobě je podmíněno písemným souhlasem všech smluvních stran tohoto
Memoranda s tím, že tato třetí osoba musí být rovněž vázána mlčenlivostí.
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II.
1. Toto Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními
stranami.
2.

Předmětem tohoto Memoranda není žádné finanční plnění.

3. Toto Memorandum se uzavírá na dobu určitou, do 31.12.2018 a lze je písemně
vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta v takovém případě činí dva měsíce a
běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
písemná výpověď doručena všem smluvním stranám.
4.

Obsah Memoranda může být měněn na základě písemných vzestupně číslovaných
dodatků odsouhlasených všemi smluvními stranami.

5.

Toto Memorandum je vyhotoveno v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž po
jednom obdrží každá smluvní strana. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že toto
Memorandum uzavřely dobrovolně a vážně, určitě a srozumitelně podle své pravé a
svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že toto Memorandum uzavřely dobrovolně a
vážně, určitě a srozumitelně podle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo
za nápadně nevýhodných podmínek.
7.

Uzavření tohoto Memoranda bylo schváleno na …… zasedání Zastupitelstva města
Přerova konaném dne……. usnesením č……….
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V Přerově dne:
Statutární město Přerov

Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora
Teplo Přerov a.s.

Ing. Petr Vrána,
předseda představenstva

Technické služby města Přerova,s.r.o.

Ing. Bohumír Střelec, jednatel
Teplo Přerov a.s.

Ing. Martin Macháček MBA,
místopředseda představenstva

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Ing. Josef Novák, člen představenstva,
na základě pověření
Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o.

Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o.

Milan Chromík MSc., jednatel

Ing. Jiří Čenský, jednatel
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