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Základní údaje o společnosti 

Obchodní jméno: Přerovská rozvojová, s. r. o.
Sídlo: Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, PSČ 750 02
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 27831337

Společnost Přerovská rozvojová, s. r. o., byla založena 28.01.2008 na základě Zakladatelské listiny       
o založení společnosti s ručením omezeným. Zakladatelem a 100% vlastníkem společnosti je statutární 
město Přerov.

Hlavní předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Orgány společnosti a jejich složení k 31.12.2013

Rada města Přerova v působnosti valné hromady společnosti.

Jednatelé:
- Ing. arch. Vladimír Petroš
- Ing. Jaroslav Čermák
- Petr Laga
Jednatelé společnosti jsou oprávněni jednat samostatně jménem společnosti ve všech věcech.

Jediným společníkem společnosti se 100 % obchodním podílem je statutární město Přerov.

Základní kapitál společnosti činí 200 tis. Kč (vklad města).

Primárním cílem v době vzniku společnosti v roce 2008 byla podpora a rozvoj podnikatelského 
prostředí na území města Přerova. Činnost společnosti se v tomto směru orientovala zejména na:
- přípravu Veřejného logistického centra s terminálem kombinované dopravy,
- podporu podnikatelského prostředí a podnikatelské infrastruktury,
- komunikaci a propagaci města pro podporu investic.

Činnost společnosti vztahující se k podpoře vzniku Veřejného logistického centra v Přerově                 
a překladiště kombinované dopravy byla utlumena z důvodu problematického jednání o financování 
tohoto záměru. Společnost tuto skutečnost přičítá sníženému výkonu domácí ekonomiky a převážně 
pesimistickým stanoviskům investora k výstavbě dálnice D1 kolem Přerova. V původních 
předpokladech, z hlediska financování tohoto záměru, byly za klíčové považovány dotace z EU, dále 
doplněné o část národních a regionálních zdrojů.

V souvislosti s informacemi a diskusemi zda ponechat, nebo zrušit tuto společnost při útlumu výše 
uvedených aktivit, bylo v dubnu 2012 Zastupitelstvem města Přerova rozhodnuto o doplnění činnosti
společnosti od července 2012 o správu a údržbu nemovitostí a bytového fondu ve vlastnictví jiných 
subjektů. Tuto činnost převzala společnost po zrušené příspěvkové organizaci Domovní správa města 
Přerova, kdy společnost spravuje a udržuje ty nemovitosti, které přešly nebo v současné době 
přecházejí na soukromé subjekty – Společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ).



V průběhu roku 2013 se společnost po stránce provozní, ekonomické a personální stabilizovala. Byl 
snížen stav zaměstnanců. Z analýzy hospodářské a finanční činnosti je zřejmé, že společnost je 
zdravá. I v dalším období společnost předpokládá zachování stávajícího trendu hospodaření a tvorbu 
zisku. Rozhodujícím faktorem pro další fungování společnosti je získávání nových klientů z řad SVJ, 
udržení počtu těch stávajících a individuální přístup k jednotlivým právním subjektům.

V současné době společnost zajišťuje správu bytových domů pro 110 SVJ a 4 bytové domy bez 
statutu právnických osob. Rozsah poskytovaných služeb je technická správa nemovitostí, 
ekonomicko-administrativní služby, evidence a předpis plateb a doplňková realitní činnost.

Hospodaření společnosti za rok 2013

výnosy 4.602 tis. Kč
náklady 4.385 tis. Kč
hospodářský výsledek 217 tis. Kč

Společnost vytvořila za rok 2013 účetní hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 217,0 tis. Kč.

Řádná valná hromada společnosti se konala dne 14.05.2014 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2013
následovně:

celkem čistý zisk 217 tis. Kč
krytí podnikatelských rizik 217 tis. Kč 

Ve výkazu zisku a ztráty, který je součástí výroční zprávy společnosti, je vyčíslen výsledek 
hospodaření za účetní období 2013 ve výši 219 tis. Kč, přičemž valná hromada společnosti rozhodla   
o rozdělení zisku ve výši 217 tis. Kč. Dle sdělení zástupce společnosti činí zisk 217 tis. Kč, rozdíl ve 
výkazu zisku a ztráty vznikl zaokrouhlením.


