
Pořadové číslo: 5/7

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 1.4.2015

Předloha pro 5. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 4. 2015

Předkladatel: PAVEL KOŠUTEK, náměstek primátora

Zpracovatel: Ing. DANIELA NOVOTNÁ, vedoucí odboru Kanceláře primátora

Název materiálu:

Založení dobrovolného spolku obcí, mikroregionu a kraje za účelem společného řešení 
problematiky nakládání s odpady. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. revokuje usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 1077/23/13/2014 ze dne 28. 4. 
2014 ve věci zakladatelské smlouvy a stanov spolku Odpady OK, z.s. a členství 
statutárního města Přerova v tomto spolku, a to z důvodu změny názvu spolku,

2. souhlasí se záměrem na založení zájmového spolku měst, obcí a mikroregionů s 
názvem "Odpady Olomouckého kraje, z.s." za účelem společného řešení 
problematiky s komunálním odpadem dle důvodové zprávy,

3. schvaluje znění zakladatelské smlouvy a stanov spolku "Odpady Olomouckého kraje, 
z.s." dle Přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy,

4. schvaluje členství statutárního města Přerova jako zakladatele ve spolku "Odpady 
Olomouckého kraje, z.s.",

5. deleguje náměstka primátora Pavla Košutka a v době jeho nepřítomnosti náměstka 
primátora Ing. Petra Měřínského jako zástupce statutárního města Přerova na 
zasedáních valné hromady spolku "Odpady Olomouckého kraje, z.s.",

6. schvaluje Pavla Košutka jakožto osobu určenou k jednání na ustavující členské 
schůzi spolku "Odpady Olomouckého kraje, z.s.",

7. nominuje do funkce člena správní rady spolku "Odpady Olomouckého kraje, z.s." za 
statutární město Přerov náměstka primátora Pavla Košutka.



Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá materiál ke schválení.

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala materiál na své 12. schůzi konané dne 12. 3. 2015. 
Předkládaný návrh na usnesení je v souladu s usnesením rady číslo 271/12/5/2015. 

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova (podobně jako Zastupitelstvo Olomouckého kraje a další obce a 
mikroregion) svým usnesením číslo 1077/23/13/2014:

1. schválilo zakladatelskou smlouvu a stanovy spolku Odpady OK, z.s. ve znění dle Přílohy 
č. 1 důvodové zprávy,

2. schválilo členství statutárního města Přerova jako zakladatele ve spolku Odpady OK, z.s.,
3. delegovalo Ing. Jiřího Lajtocha a v době jeho nepřítomnosti Mgr. Josefa Kulíška jako 

zástupce statutárního města Přerova na zasedáních valné hromady spolku Odpady OK, 
z.s.,

4. schválilo Bc. Václava Zatloukala jakožto osobu určenou k jednání na ustavující členské 
schůzi spolku Odpady OK, z.s.,

5. navrhlo do funkce člena správní rady spolku Odpady OK, z.s. za statutární město Přerov 
zvolit Bc. Václava Zatloukala

Dne 1. 10. 2014 proběhla ustavující schůze členů spolku. Po kompletaci všech potřebných 
podkladů byl dne 20. 10. 2014 podán navrhovatelem 2. náměstkem hejtmana Olomouckého 
kraje ke Krajskému soudu v Ostravě – pobočka Olomouc návrh na zápis do spolkového 
rejstříku.
Dne 30. 10. 2014 bylo navrhovateli doručeno usnesení soudu o zamítnutí návrhu zápisu 
spolku. Důvodem k zamítnutí byl název spolku „Odpady OK, z.s.“, neboť soudní úřednice 
našla v obchodním rejstříku registrovanou s.r.o. s názvem „OK ODPADY, s.r.o.“ působící na 
Mělnicku a svážející dvěma osobami odpad. Zdůvodnění zamítnutí soudu bylo postaveno na 
znění § 432 Občanského zákoníku, týkajícího se podnikatelských subjektů o zaměnitelnosti a 
klamavosti spotřebitele.
Po konzultaci s několika právníky bylo rozhodnuto podat odvolání proti usnesení k Vrchnímu 
soudu v Olomouci. Odvolání podal navrhovatel prostřednictvím advokátní kanceláře Ritter-
Šťastný. Odvolání bylo podáno 11. 11. 2014.
Dne 4. 2. 2015 bylo navrhovateli doručeno usnesení Vrchního soudu v Olomouci o zamítnutí 
odvolání a zamítnutí návrhu na zápis spolku pod názvem „Odpady OK, z.s.“.

Protože ze změny názvu vyplývají i změny stanov spolku a zakladatelské listiny, musí být 
tyto dokumenty schváleny opětovně v příslušných orgánech kraje, měst i mikroregionu.
Po předběžných lustracích názvů firem a spolků v České republice advokátní kanceláří Ritter-
Šťastný by mohl být spolek s názvem „Odpady Olomouckého kraje, z.s.“ (tedy po rozepsání 
zkratky OK v plném znění) zapsán.



Z těchto důvodů jsou stanovy a zakladatelská listina spolku znovu předkládány ke schválení. 
Dochází ke změně názvu spolku na „Odpady Olomouckého kraje, z.s.“. Současně dochází 
pouze k posunu termínu placení členských příspěvků za rok 2015 (původně do konce měsíce 
března 2015), v novém návrhu povinnost zaplatit členské příspěvky do tří měsíců po zápisu 
spolku do spolkového rejstříku. Výše příspěvků se nemění.

S ohledem na to, že na podzim roku 2014 proběhly komunální volby, jsou navrhovány rovněž 
změny v osobách, které budou město ve spolku zastupovat.

Rada města Přerova projednala materiál na své 12. schůzi konané dne 12. března 2015. 
Předkládaný návrh na usnesení je v souladu s usnesením rady číslo 271/12/5/2015.


