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USNESENÍ z 50. schůze Rady města Přerova konané dne 23. 12. 2008 

 

2014/50/1/2008 Program 50. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 50. schůze Rady města Přerova konané dne 23. prosince 2008 
 
2. schvaluje Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 50. schůze 

Rady města Přerova. 
 

 

2015/50/2/2008 Dodatek č. 1 smlouvy o vykonávání sjednaných činností mezi 
statutárním městem Přerov a společností Technické služby města 
Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 
3165/17, PSČ 750 02 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o vykonávání 
sjednaných činností uzavřené dne 30.6.2008 na dobu určitou od 1.7.2008 do 31.12.2008 mezi 
statutárním městem Přerov a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se 
sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, kterým bude prodloužena doba trvání 
smlouvy do 30.6.2009 s tím, že za vykonávání sjednaných činností od 1.1.2009 do 30.6.2009 bude 
společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. náležet odměna ve výši 29.766.500,-Kč (včetně 
DPH), která se rovná výši nákladů spojených s vykonáváním sjednaných činností včetně přiměřeného 
zisku. Výše uvedená cena je rámcově a nezávazně členěna následujícím způsobem (částky včetně 
DPH): 
 
a) Útulek pro zvířata                                                             772.500,- Kč,   
b) lesní majetek a honitba                                                                 434.000,- Kč, 
c) komunikace a čištění města                                                  10.820.000,- Kč, 
d) vodárenská zařízení                                                           210.000,- Kč, 
e) veřejné osvětlení                                                                       6.884.500,- Kč, 
f) správa hřbitova, veřejná zeleň, veřejné WC, místní části, Žebračka, park Michalov 10.219.000,-Kč, 
g) správa Laguny a skateparku                                                                                             426.500,-Kč. 
                                                                             
Za průběžné vykonávání svozu komunálního odpadu od fyzických osob dle zákona č.185/2001 Sb.,     
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v době od 1.1.2009    
do 30.6.2009 bude společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. náležet cena ve výši 
13.382.000,-Kč, a to za podmínky vedení evidence celkových nákladů na komunální odpad fyzických 
osob a samostatné vyčíslování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.  
 
Dodatkem č. 1 se mění ustanovení čl. IV odst. 2 smlouvy tak, že se v 2. větě odstavce vypouští text: 
 
„včetně tržeb na tento komunální odpad od fyzických osob, a to v souladu se zákonem č.565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.“ 
 
Dodatkem č. 1 se mění ustanovení čl. IV odst. 3 smlouvy tak, že se text: 
 
„Cenu za vykonávání sjednaných činností za každý kalendářní měsíc je Město povinno zaplatit 
Společnosti na základě zálohových faktur, které Společnost vystaví až do výše 1/6 sjednané ceny dle 
odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy a následně na základě vyúčtovacích faktur, které Společnost vystaví 
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do 15 dnů následujícího kalendářního měsíce. Město je povinno výše uvedené faktury uhradit do 10 
dnů od jejich vystavení.“ 
 
nahrazuje textem: 
 
„Cenu za vykonávání sjednaných činností za každý kalendářní měsíc je Město povinno zaplatit 
Společnosti na základě zálohových faktur dle odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy a následně na základě 
vyúčtovacích faktur, které Společnost vystaví do 15 dnů následujícího kalendářního měsíce. Město je 
povinno uhradit zálohové faktury do 10 dnů od jejich vystavení a vyúčtovací faktury do 15 dnů          
od jejich vystavení.“ 
 
Dodatkem č.1 se smlouva doplňuje o přílohu č.2, která rozšiřuje předmět smlouvy o správu Laguny a 
skateparku. Činnosti zahrnuté pod správu Laguny a skateparku jsou uvedeny v důvodové zprávě 
usnesení. 
 
V jiném se text smlouvy o vykonávání sjednaných činností nemění. 

 

2016/50/3/2008 Rozpočtové opatření č. 17 

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy. 
 

V Přerově dne 23.12.2008 

 
 
 
 
 
 

Ing. Jiří Lajtoch 
             primátor města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková 
          náměstkyně primátora města Přerova 


