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Základní identifikační údaje 
 
 
 
Obchodní jméno:  Přerovská rozvojová s.r.o. 
Sídlo:    Přerov, Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, PSČ 75002 
 
Identifikační číslo:  278 31 337 
Daňové identifikační číslo: CZ 278 31 337 
 
Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 
Základní kapitál:  200.000,- Kč 
 
Zakladatel:   Statutární město Přerov 
 
Den zápisu:   28. leden 2008 
 
Obchodní rejstřík:  Vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43090 
 
Společníci:   Statutární město Přerov – 100% 
 
 
Předmět podnikání:   
 

- skladování zboží a manipulace s nákladem 

- reklamní činnost a marketing 

- poskytování technických služeb 

- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 

- správa a údržba nemovitostí 

- realitní činnost 
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Výroční zpráva jednatele společnosti 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vážené dámy, vážení pánové,  
 
jako jednatel společnosti Přerovská rozvojová s.r.o. si Vám touto formou dovoluji 
předložit výroční zprávu o činnosti společnosti Přerovská rozvojová s.r.o. v roce 
2013 a současně Vás seznámit s výsledky hospodaření společnosti v roce 2013. 
 

Aktivity společnosti od doby jejího vzniku v roce 2008 byly zaměřeny především na další postup ve věci 
zajištění podpory vzniku Veřejného logistického centra v Přerově a Překladiště kombinované dopravy. V 
tomto záměru byly  sledovány dlouhodobě dva směry a to možnosti financování z veřejných zdrojů, 
respektive ze soukromých zdrojů. V původních předpokladech z hlediska financování obou záměrů byly 
Evropské dotace předpokládány jako klíčové, dále doplněné o část národních a regionálních zdrojů.  
Zde se však zřejmě projevil snížený výkon ekonomiky (finanční a ekonomická krize), navíc doplněný o 
nejednoznačná, převážně pesimistická stanoviska investora o výstavbě dálnice D1 kolem Přerova. V 
tomto ohledu se  očekávání zdaleka nenaplnila a po sérii jednání na příslušných ministerstvech nelze 
optimisticky v dohledné době kalkulovat s realizací projektu. Činnost společnosti tak byla v této oblasti 
prakticky utlumena. 
 
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 o správu a údržbu nemovitostí a bytového fondu ve vlastnictví jiných, subjektů po zrušené 
příspěvkové organizaci Domovní správa města Přerova (DSmP). Společnost Přerovská rozvojová s.r.o 
tak převzala správu a údržbu těch nemovitostí, většinou bytových domů, které přešly v minulosti a i 
neustále v současnosti přecházejí  na soukromé subjekty – Společenství vlastníků jednotek (SVJ), z 
prodeje majetku Statutárního města Přerova. 
 
V průběhu roku 2013 se společnost jak po stránce provozní, ekonomické, tak i po personální stránce 
stabilizovala. Výsledky by však nebyly možné bez zodpovědné činnosti jak pracovníků společnosti tak i 
zástupců statutárních orgánů. Počet zaměstnanců společnosti v roce 2013 byl snížen a stabilizován na 
9. Z podrobné analýzy hospodářské a finanční činnosti je zřejmé, že společnost je zdravá a 
stabilizovaná. V letošním roce 2014 se předpokládá zachování stávajícího trendu hospodaření 
společnosti a tím i tvorba zisku. Rozhodující pro další fungování firmy je její úspěšnost při získávání 
nových klientů z řad vlastníků (SVJ), udržení počtu stávajících a individuelní přístup k jednotlivým 
právním subjektům. Jsme přesvědčení,  že naše znalosti a praxe v oblasti správy nemovitostí a 
zejména znalost místních podmínek budou zúročeny a společnost Přerovská rozvojová s.r.o. bude 
chápána a hodnocena jako společnost, která poskytuje a bude poskytovat kvalitní služby. 
 
 
 
 
 
Ing.arch. Vladimír Petroš v.r. 
jednatel 
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Valná hromada, jednatelé 
 
Rada města Přerova 
v působnosti Valné hromady společnosti Přerovská rozvojová s.r.o. 

 

Ing. Jiří Lajtoch                primátor, člen Rady města Přerova 

Mgr. Josef Kulíšek   náměstek primátora, člen Rady města Přerova 

Mgr. Dušan Hluzín     náměstek primátora, člen Rady města Přerova 

Michal Zácha DiS.   náměstek primátora, člen Rady města Přerova 

Ing. Jaroslav Čermák   člen Rady města Přerova 

Ing. Tomáš Dostál   člen Rady města Přerova 

Čestmír Hlavinka   člen Rady města Přerova 

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková člen Rady města Přerova 

Mgr. Radovan Rašťák    člen Rady města Přerova 

Mgr. Přemysl Dvorský ,Ph.D.           člen Rady města Přerova              /od 04/2013/ 

Ing. Michal Špalek   člen Rady města Přerova 

Bc. Václav Zatloukal   člen Rady města Přerova 

 

Jednatelé  

Ing. arch. Vladimír Petroš  jednatel  od  06/12/2011 

Ing. Jaroslav Čermák                             jednatel od   03/12/2012 

Petr Laga                                                jednatel             od   06/12/2012 
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Historie společnosti 
Přerovská rozvojová s.r.o. v období 2008 - 2013 
 
 
Společnost Přerovská rozvojová s.r.o. byla založena dne 28.1.2008 s cílem podpory naplňování 
Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova na období  2007 – 
2013. Dílčím cílem bylo zajistit dostatečně rozvinutou komunikaci mezi podnikateli, statutárním městem 
a ostatními institucemi. Vznik společnosti byl iniciován na základě odborné studie z roku 2007, s 
názvem Vstupní analýza, návrh institucionálního řešení a návrh způsobu využití prostředků politiky 
soudržnosti EU v letech 2007-2013 pro realizaci terminálu kombinované dopravy Střední Morava – 
Přerov, kterou vypracovala renomovaná firma Deloitte. 
 
Rozvoj podnikání prostřednictvím Přerovské rozvojové s.r.o. se soustředil na tři základní okruhy činnosti 
a provozní činnost. Byla to hlavně příprava Veřejného logistického centra s Terminálem kombinované 
dopravy, dále pak podpora podnikatelského prostředí a podnikatelské infrastruktury a komunikace a 
propagace města pro podporu investic.  
 
Od 07/2012 společnost Přerovská rozvojová s.r.o.  provádí správu a údržbu nemovitostí a bytového 
fondu ve vlastnictví jiných subjektů (SVJ), prodaných nemovitostí z majetku Statutárního města 
Přerova. 
 
 
 

Správa nemovitostí  
 
Na základě usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 446/11/5/2012, konaného dne 16.4.2012, bylo 
rozhodnuto o zrušení příspěvkové organizace Domovní správa města Přerova (DSmP) ke dni 
30.6.2012 s tím, že správu bytového a nebytového fondu ve vlastnictví Statutárního města Přerova 
bude dále zajišťovat nové oddělení na Odboru majetku a komunálních služeb Magistrátu města Přerova 
a činnosti spojené se správou a údržbou nemovitostí ve vlastnictví jiných subjektů (prodaných bytů a 
domů) bude od 1.7.2012 zajišťovat společnost  Přerovská rozvojová, s.r.o. 
 
Společnost Přerovská rozvojová, s.r.o. je vlastněna Statutárním městem Přerovem, které je jejím 
jediným společníkem a funkci valné hromady společnosti plní Rada města Přerova. Do společnosti 
přešli v rámci „zániku“ Domovní správy města Přerova všichni zaměstnanci původní „Správy prodaných 
domů“ (SPD). Společnost Přerovská rozvojová, s.r.o. je obchodní společnost, založená a plně ovládaná 
a kontrolovaná Statutárním městem Přerov. 
 
V současné době společnost Přerovská rozvojová, s.r.o. zajišťuje správu bytových domů pro 110 SVJ 
(Společenství vlastníků jednotek) 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. 
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Vyúčtování za rok 2013 
 
Hospodaření společnosti za rok 2013 
 
V následující tabulce je uveden přehled nákladů a výnosů společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o. za 
uplynulý účetní rok 2013 : 
 
 
 
Náklady 
popis skutečných nákladů za účetní rok 2013   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Spotřeba režijního materiálu     37.985,90,- Kč 
Spotřeba výpočetní techniky     11.297,40-, Kč 
                          ---------------------------- 
        49.283,30-, Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Spotřeba PHM                 104.077,31-, Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Opravy a udržování      10.566,00,- Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Cestovné           326,00,- Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Náklady na reprezentaci           1.242,- Kč  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ostatní služby - pronájem              185.583,96,- Kč 
Ostatní služby – poštovné                24.363,08,- Kč 
Ostatní služby – hovorné, internet               68.412,16,- Kč 
Ostatní služby – právní pomoc                90.250,00,- Kč 
Ostatní služby – ostatní                           112.996,26,- Kč 
Ostatní služby – účetnictví                          104.561,16,- Kč 
                                                                                         --------------------------- 
                  586.166,62,- Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Mzdové náklady                                    2.465.553,00,- Kč                                                                                                 
Zákonné sociální pojištění               818.387,00,- Kč                                                                                                 
Zákonné sociální náklady                 74.900,00,- Kč 
                                                                                                 --------------------------- 
                                                                                                 3.358.840,00,- Kč   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Silniční daň                     1.350,00,- Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ostatní finanční náklady – náklady r.2012 dodat.přiznání            37.435,00,- Kč 
Ostatní finanční náklady – nedaňové                                                  73,87,- Kč 
                --------------------------  
                                                                                          37.508,94,- Kč 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Odpisy DHIM                                          98.240,41,- Kč 
Odpisy HIM                                                                                   37.141,00,- Kč 
                                                                                                   ------------------------- 
                                                                                                    135.381,00,- Kč 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úroky                                                                                              7.219,32,- Kč 
Ostatní finanční náklady                            42.229,82,- Kč 
                                                                                                   ------------------------ 
                                                                                                      49.229,82,- Kč 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Daň z příjmu právnických osob     51.300,00,- Kč 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem náklady             4.385.270,00,- Kč  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Výnosy 
popis skutečných výnosů za účetní rok 2013   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tržby za služby - ostatní              108.147,84,- Kč 
Tržby za služby – poplatky           4.492.728,66,- Kč  
                                                                                               --------------------------- 
                                                                                                4.600.876,50,- Kč 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ostatní provozní výnosy                                                                     74,33,- Kč 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úroky         1.764,19,- Kč 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem  výnosy                                                                    4.602.715,02,- Kč    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hospodářský výsledek                                                          217.444,62,- Kč. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
Výsledek hospodaření společnosti v běžném účetním období  ke dni 31.12.2013  činí  217.444,62,- Kč. 
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Přerovská rozvojová s.r.o. 

Blahoslavova 79/3 
Přerov I – Město 
750 02 Přerov 2 
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