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Název materiálu:

Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

bere na vědomí informaci o hospodaření společností Technické služby města Přerova, s. r. 
o., Teplo Přerov a. s., Přerovská rozvojová, s. r. o. a Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova se bude předlohou zabývat na své 92. schůzi, konané dne 4.6.2014. 

Stanovisko odboru ekonomiky:

Údaje o hospodaření společností za rok 2013 byly čerpány z předložených výročních zpráv. 
Informace nejsou součástí Závěrečného účtu a výroční zprávy statutárního města Přerova za 
rok 2013. Tento byl schválen Zastupitelstvem města Přerova dne 28.4.2014. Valná hromada 
společností Technické služby města Přerova, s. r. o., Teplo Přerov a. s. a Přerovská rozvojová, 
s. r. o., se konala dne 14.5.2014. Termín konání valné hromady společnosti Vodovody a 
kanalizace Přerov, a. s. byl 16.5.2014.

Důvodová zpráva:

Dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, jsou v závěrečném účtu územního samosprávného celku mimo jiné 



obsaženy údaje o hospodaření jím zřízených nebo založených právnických osob. Dne 
28.4.2014 schválilo Zastupitelstvo města Přerova Závěrečný účet a výroční zprávu 
statutárního města Přerova za rok 2013. Ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, vyplývá povinnost závěrečný účet spolu se zprávou o 
výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projednat v 
zastupitelstvu obce do 30.6. následujícího roku. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů, stanovuje pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost 
mít účetní uzávěrku ověřenou auditorem, nebo jejichž daňové přiznání zpracovává a podává
daňový poradce, termín pro podání daňového přiznání nejpozději 6 měsíců po uplynutí 
zdaňovacího období. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích), který plně nahrazuje k 1.1.2014 zrušený zákon č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanoví 6 měsíční lhůtu od posledního dne 
předcházejícího účetního období pro projednání řádné účetní závěrky valnou hromadou 
společnosti, dále stanoví způsob schválení účetní závěrky, rozdělení zisku a lhůtu splatnosti 
podílu na zisku.

Informace o hospodaření uvedených společností, včetně výročních zpráv jsou uvedeny v 
přílohách tohoto materiálu.

Termín konání valné hromady společnosti Regionální letiště Přerov, a. s., je dle informace 
odboru vnitřní správy, oddělení právního stanoven na 19.6.2014.


