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Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova – nepeněžitý vklad nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova do základního kapitálu společnosti Technické služby města 
Přerova, s.r.o.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nepeněžitý 
vklad nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1537/1 (orná půda) 
o výměře 2216 m2, p.č. 1537/2 (ostatní plocha - skládka) o výměře 17 m2, p.č. 1537/3 (ostatní plocha -
skládka) o výměře 102 m2, p.č. 1537/4 (orná půda) o výměře cca 212 m2, části pozemků p.č. 1538/1 
(orná půda) o výměře cca 15600 m2, p.č. 1538/2 (ostatní plocha - skládka) o výměře 11797 m2, části 
pozemku p.č. 1538/3 (orná půda) o výměře cca 150 m2, pozemků p.č. 1538/4 (orná půda) o výměře 
6020 m2, p.č. 1538/5 (ostatní plocha - skládka) o výměře 379 m2, p.č. 1538/6 (orná půda) o výměře 
1011 m2, části pozemku p.č. 1538/7 (ostatní plocha - skládka) o výměře cca 1620 m2, p.č. 1538/8 (orná 
půda) o výměře 1850 m2, vše v k.ú. Žeravice, části pozemku p.č. 1222/9 (orná půda) o výměře 
cca 11100 m2, části pozemku p.č. 1222/11 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře cca 3900 m2 a části 
pozemku p.č. 1222/12 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 20 m2, vše v k.ú. Čekyně, do základního 
kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, 
Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

Rada města Přerova bude projednávat podání návrhu Zastupitelstvu města Přerova 
na schválení usnesení dle této předlohy na své 60. schůzi, která se bude konat dne 10.4.2013, 
přičemž členové Zastupitelstva města Přerova budou s výsledkem projednání v Radě města 
Přerova seznámeni na 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat dne 
15.4.2013.



Technické služby města Přerova, s.r.o.:

Technické služby města Přerova, s.r.o. souhlasí se záměrem statutárního města Přerova -
nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova a nepeněžitý vklad 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova do základního kapitálu společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o.

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov je vlastníkem skládky - zařízení „Řízená skládka odpadů       
S-OO3 Přerov-Žeravice II“, která se nachází na pozemcích v k.ú. Žeravice a k.ú. Čekyně 
(dále jen „Skládka TKO“). Skládku TKO v současné době provozují Technické služby města 
Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov (dále jen „TSMPr, s.r.o.“), 
které na Skládku TKO uzavřely se statutárním městem Přerov následující smlouvy:

1. nájemní smlouvu ze dne 1.9.2009, ve znění dodatků č. 1 až 8, na jejímž základě statutární 
město Přerov přenechalo TSMPr, s.r.o. do nájmu část pozemku p.č. 1537/1 (orná půda) 
o výměře 32 m2, část pozemku p.č. 1538/1 (orná půda) o výměře 1216 m2, část pozemku 
p.č. 1538/2 (ostatní plocha – skládka) o výměře 2224 m2 a část pozemku p.č. 1538/4 (orná 
půda) o výměře 1728 m2, vše v k.ú. Žeravice (tj. pozemky pod tělesem skládky - 3. část 
I. etapy), budovu bez čp/če (třídírna komunálního odpadu) na pozemku p.č. 1538/9 v k.ú. 
Žeravice a budovu bez čp/če (vrátnice) na pozemcích p.č. 1535, p.č. 1538/2 a p.č. 1538/10 
v k.ú. Žeravice (pozn. budovy nejsou dosud zapsány v katastru nemovitostí) –
nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou, přičemž účelem nájmu je využití 
předmětu nájmu pro provozování podnikatelských činností nájemce, které jsou uvedeny ve 
společenské smlouvě a zapsány jako předmět podnikání nájemce v obchodním rejstříku.

2. smlouvu o výpůjčce ze dne 1.9.2009, ve znění dodatků č. 1 až 3, na jejímž základě 
statutární město Přerov přenechalo TSMPr, s.r.o. do užívání budovu bez čp/če (garáž) 
na pozemcích p.č. 1538/1 a p.č. 1538/10 v k.ú. Žeravice (pozn. budova není dosud zapsána 
v katastru nemovitostí), část pozemku p.č. 1538/1 (orná půda) o výměře 73 m2, část pozemku 
p.č. 1538/10 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 159 m2, část pozemku p.č. 1535 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 14 m2, část pozemku p.č. 1538/2 (ostatní 
plocha – skládka) o výměře 12 m2 a část pozemku p.č. 1538/9 (ostatní plocha – manipulační 
plocha) o výměře 1000 m2, vše v k.ú. Žeravice (pozn. jedná se o pozemky pod budovami, 
které jsou předmětem nájemní smlouvy dle bodu 1. a smlouvy o výpůjčce dle bodu 2) -
smlouva o výpůjčce byla uzavřena na dobu neurčitou, přičemž účelem výpůjčky budovy 
je uskladnění movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova a účelem výpůjčky 
pozemků je užívání těchto pozemků po dobu trvání nájmu resp. výpůjčky budov, které jsou 
na pozemcích postaveny.

3. smlouvu o převodu užívacího práva ke Skládce TKO ze dne 1.7.2008, na jejímž základě 
statutární město Přerov převedlo TSMPr, s.r.o. na dobu neurčitou užívací práva ke Skládce 
TKO.  Součástí smlouvy byla dohoda o převodu finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče 
o skládku a její asanaci po ukončení jejího provozu, která ke dni 30.6.2008 činila 
8.580.721,35 Kč.

Vzhledem k tomu, že dle odhadu TSMPr, s.r.o. bude Skládka TKO cca v měsíci 
květnu 2014 zaplněna odpadem, je nutné Skládku TKO do té doby rozšířit. Podle projektové 
dokumentace má být Skládka TKO rozšířena v II. etapě o celkem 10 skládkových kazet, 
přičemž v roce 2014 by měla být Skládka TKO rozšířena o skládkové kazety č. II/1 a č. II/2 
(vlastní oblast rozšíření skládky) s přesahem terénních úprav do následné skládkové kazety 
č. 3/II. Pro úplnost dodáváme, že pro rozšíření Skládky TKO bylo dne 31.7.2012 vydáno 



územní rozhodnutí č. 106/2012 o změně stavby „Rozšíření skládky TKO Žeravice II – 2. 
etapa“.

Jelikož si rozšíření Skládky TKO vyžádá investiční náklady v celkové výši 
cca 19.154.000,- Kč včetně DPH, bylo navrženo, aby celou investiční akci provedly TSMPr, 
s.r.o. na své náklady. Aby TSMPr, s.r.o. mohly celou investiční akci financovat a následně 
rozšíření Skládky TKO jako technické zhodnocení účetně a daňově odepisovat, musí mít 
právní vztah ke Skládce TKO, což lze zajistit jedním z následujících způsobů:

1. přenecháním Skládky TKO do nájmu TSMPr, s.r.o., 

2. úplatným převodem Skládky TKO do vlastnictví TSMPr, s.r.o.,

3. vkladem Skládky TKO do základního kapitálu TSMPr, s.r.o.

V souvislosti s možným přenecháním Skládky TKO do nájmu TSMPr, s.r.o. uvádíme, 
že dle sdělení daňové poradkyně statutárního města Přerova paní Ing. Musilové lze v souladu 
s převažujícími odbornými názory konstatovat, že Skládka TKO by z hlediska stavebního 
charakteru měla být považována pro daňové a účetní účely za stavbu dočasného charakteru 
a tím i za kategorii dlouhodobého hmotného majetku. V rámci vstupní ceny tohoto majetku 
pro účely jeho zařazení jako kategorie majetku i jeho odepisování by přitom měly být 
zohledněny veškeré investiční náklady vynaložené na pořízení skládky odpadů, tj. na její 
výstavbu (projektová dokumentace, geologický průzkum, vynětí ze ZPF, zemní a inženýrské 
práce, správa stavebních/konstrukčních prací, náklady na stavbu např. těsnící hráze, 
odvodňovací systém atd.). Ing. Musilová v této souvislosti doporučila, aby předmětem 
nájemní smlouvy byly pozemky pod stávající Skládkou TKO stejně jako pozemky, na nichž 
bude vybudována stavba - rozšíření Skládky TKO, s tím, že by pronajímatel v nájemní 
smlouvě udělil nájemci souhlas s provedením technického zhodnocení (rozšíření skládky), 
které by nájemce následně odepisoval. Podle Ing. Musilové by institut technického 
zhodnocení neměl být v případě rozšíření Skládky TKO napadnutelný tvrzením, že se jedná 
o novou samostatnou stavbu, neboť projekt rozšíření skládky počítá s napojením stávajících 
komunikací, rozvodů odpadů a elektřiny stávající skládky. Je přitom nezbytné, aby statutární 
město Přerov přefakturovalo TSMPr, s.r.o. náklady na studii Skládky TKO, přičemž tyto 
náklady by byly součástí pořizovací ceny technického zhodnocení u nájemce. 

Dne 4.2.2013 byla odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr doručena 
žádost TSMPr, s.r.o. o pronájem pozemků v k.ú. Žeravice a Čekyně za účelem rozšíření 
Skládky TKO o II. etapu – skládkové kazety č. II/1 a č. II/2, která byla následně dne 5.3.2013 
doplněna o výčet pozemků pod stávající Skládkou TKO (I. etapa) a pozemků, které by měly 
být dotčeny rozšířením Skládky TKO (II. Etapa) – výčet pozemků je uveden v příloze č. 1. 
Podle žádosti TSMPr, s.r.o. by měly být předmětné pozemky pronajaty TSMPr, s.r.o. na dobu 
určitou 10 let (doba životnosti skládkových kazet č. II/1 a č. II/2) s následným prodloužením 
nájemní smlouvy na dobu 30 let (doba monitorování skládky po jejím uzavření a rekultivaci).

Podle výše uvedeného výčtu pozemků ze dne 5.3.2013 se stávající Skládka TKO 
nachází rovněž na části pozemku p.č. 1234 (ostatní plocha – skládka) v k.ú. Čekyně o výměře 
cca 1568 m2. Vzhledem k tomu, že tento pozemek není ve vlastnictví statutárního města 
Přerova, ale ve vlastnictví ČR s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České 
republiky, s.p., IČ 421 96 451, se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, bude možné 
dořešit majetkoprávní vztahy k tomuto pozemku až poté, co bude převeden do vlastnictví 
statutárního města Přerova. Statutární město Přerov v současné době užívá pozemek p.č. 1234 
v k.ú. Čekyně jako nájemce na základě nájemní smlouvy ze dne 31.3.2008, ve znění dodatku 



č. 1 ze dne 8.10.2009 a dodatku č. 2 ze dne 19.9.2011. Statutární město Přerov požádalo Lesy 
České republiky, s.p. o převod pozemku do svého vlastnictví již dne 22.9.2011, 
přičemž k převodu pozemku zatím nedošlo. Dle sdělení Lesů České republiky, s.p. je 
důvodem skutečnost, že příprava podkladů k odkupu pozemku byla s ohledem na zákon 
č. 173/2012 Sb., o změně zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky 
do vlastnictví obcí, a zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 
a náboženskými společnostmi, do 31.3.2013 pozastavena, přičemž Lesy České republiky, s.p. 
již v současné době připravují rozhodnutí o nepotřebnosti majetku včetně objednávky 
znaleckého posudku na stanovení ceny.

Za účelem posouzení finanční výhodnosti jednotlivých variant vypořádání 
majetkoprávních vztahů ke Skládce TKO mezi statutárním městem Přerov jako současným 
vlastníkem skládky a TSMPr, s.r.o. jako investorem jejího budoucího rozšíření, objednal 
odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr u znalce Ing. Petra Havránka vyhotovení 
znaleckého posudku na stanovení nájmu resp. obvyklé ceny předmětných nemovitostí s tím, 
aby se znalec současně vyjádřil k otázce, zda je Skládka TKO samostatnou věcí nebo součástí 
pozemků, na nichž je postavena. Znalec Ing. Petr Havránek ve svém znaleckém posudku 
č. 2735 až 2742 ze dne 5.4.2013 uvedl následující:

1. obvyklé nájemné za nájem pozemků resp. jejich částí, které by byly dotčeny rozšířením 
Skládky TKO (II. etapa) o skládkové kazety č. II/1 a č. II/2 (vlastní oblast rozšíření skládky) 
s přesahem terénních úprav do následné skládkové kazety č. 3/II, by činilo celkem 324.680,-
Kč/rok, 

2. obvyklé nájemné za nájem pozemků resp. jejich částí, na nichž se nachází Skládka TKO 
(I. etapa), by po dobu ukládání do doby uzavření skládky činilo celkem 66.200,- Kč/rok 
a v době po ukončení ukládání, provozu skládky a kompletní rekultivaci skládky činilo
celkem 18.450,- Kč/rok,

3. obvyklé nájemné za nájem staveb, které tvoří příslušenství Skládky TKO (I. etapa) a jako 
takové jsou již užívány a nadále budou využívány provozovatelem skládky pro vybudování 
a provoz stavby – rozšíření Skládky TKO (II. etapa), tj. zpevněných ploch, sběrné jímky 
průsakových vod J2, převedení povrchových vod s šachtami, oplocení, elektrické vedení 
a osvětlení, by činilo celkem 175.000,- Kč/rok,

4. obvyklá cena pozemků resp. jejich částí, které by byly dotčeny rozšířením Skládky TKO 
(II. etapa) o všech 10 skládkových kazet, byla stanovena na celkem 20.154.750,- Kč,

5. obvyklá cena pozemků resp. jejich částí, které by byly dotčeny rozšířením Skládky TKO 
(II. etapa) o skládkové kazety č. II/1 a č. II/2 (vlastní oblast rozšíření skládky) s přesahem 
terénních úprav do následné skládkové kazety č. 3/II, byla stanovena celkem na 6.493.550,-
Kč,

6. obvyklá cena pozemků resp. jejich částí, na nichž se nachází Skládka TKO (I. etapa), byla 
stanovena pro dobu ukládání do doby uzavření skládky na celkem 1.323.900,- Kč a pro dobu 
po ukončení ukládání, provozu skládky a kompletní rekultivaci na celkem 368.940,- Kč,

7. dle subjektivního kvalifikovaného posouzení, které bylo provedeno na základě zjištění 
při místním šetření, prostudování předložené projektové dokumentace a vyhodnocení 
stavebně technického hlediska, je skládka součástí předmětných pozemků (výše uvedený 
závěr je třeba považovat za pouhé stanovisko znalce, neboť se dle vyjádření znalce jedná 
o právní posouzení věci, které mu nepřísluší).



Vzhledem k tomu, že realizace vkladu pozemků do základního kapitálu TSMPr, 
s.r.o. je časově náročná, přičemž práce na rozšíření Skládky TKO je nutné zahájit 
bezodkladně, bylo navrženo, aby do doby realizace vkladu pozemků do základního 
kapitálu TSMPr, s.r.o.  byly předmětné pozemky přenechány TSMPr, s.r.o. do nájmu.

Dle názoru odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr nebude navýšení 
základního kapitálu TSMPr, s.r.o. nepeněžitým vkladem nemovitých věcí zakládat veřejnou 
podporu, neboť při navýšení základního kapitálu TSMPr, s.r.o. bude naplněn princip 
soukromého investora spočívající v tom, že kroky státu (územního samosprávného celku) 
jako společníka jsou shodné s kroky soukromého investora, který navýšením základního 
kapitálu sleduje maximalizaci zisku obchodní společnosti. V této souvislosti dodáváme, že 
navýšení základního kapitálu TSMPr, s.r.o. nepeněžitým vkladem nemovitých věcí by bylo 
možné považovat za veřejnou podporu v případě, že by navýšením byly sledovány jiné cíle 
než maximalizace zisku (např. sanace dlouhodobých ztrát TSMPr, s.r.o., které by bez takto 
získaného kapitálu musela ukončit činnost nebo udržení TSMPr, s.r.o. na trhu za účelem 
zachování pracovních příležitostí).

Jelikož pro realizaci vkladu částí předmětných pozemků do základního kapitálu 
TSMPr, s.r.o. bude třeba vyhotovit geometrický plán na rozdělení pozemků, byly výměry 
částí dotčených pozemků úmyslně nadsazeny tak, aby v případě následné odchylky 
od projektové dokumentace spočívající ve zvětšení ploch dotčených částí pozemků nebylo 
nutné záměr statutárního města Přerova opětovně schvalovat v orgánech obce.

Pro úplnost dodáváme, že budova bez čp/če (třídírna komunálního odpadu) 
na pozemku p.č. 1538/9 v k.ú. Žeravice, budova bez čp/če (vrátnice) na pozemcích p.č. 1535, 
p.č. 1538/2 a p.č. 1538/10 v k.ú. Žeravice a budova bez čp/če (garáž) na pozemcích 
p.č. 1538/1 a p.č. 1538/10 v k.ú. Žeravice, které nejsou dosud zapsány v katastru nemovitostí 
a které jsou v současné době přenechány TSMPr, s.r.o. do nájmu resp. výpůjčky, nebudou 
vloženy do základního kapitálu TSMPr, s.r.o., stejně jako pozemky, na kterých jsou tyto 
budovy postaveny.

Pro úplnost dodáváme, že Rada města Přerova bude na své 60. schůzi, která se bude 
konat dne 10.4.2013, projednávat nejen podání návrhu Zastupitelstvu města Přerova 
na schválení záměru statutárního města Přerova - nepeněžitého vkladu nemovitých věcí 
ve vlastnictví statutárního města Přerova do základního kapitálu TSMPr, s.r.o., ale rovněž 
záměr statutárního města  Přerova – nájem těchto nemovitých věcí, přičemž členové 
Zastupitelstva města Přerova budou s výsledkem projednání v Radě města Přerova seznámeni 
na 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat dne 15.4.2013. 

Předmětem předlohy je záměr statutárního města Přerova – vklad pozemků 
pod stávající Skládkou TKO Přerov – Žeravice II včetně pozemků dotčených 
plánovaným rozšířeným skládky do základního kapitálu TSMPr, s.r.o., a to vše za 
účelem realizace rozšíření skládky na náklady TSMPr, s.r.o. 

Příloha č. 1 – soupis pozemků ve vlastnictví statutárního města Přerova pod Skládkou TKO
Příloha č. 2 – snímek mapy (ortofotomapa)
Příloha č. 3 – snímek mapy – pozemky pod stávající Skládkou TKO
Příloha č. 4 – snímek mapy – pozemky pod poli 1/II, 2/II a 3/II rozšíření Skládky TKO
Příloha č. 5 – koordinanční situace Skládky TKO po jejím rozšíření


