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ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEROVA

Přerov 22.4.2015

Předloha pro 6. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 11.5.2015

Pořadové číslo: 

Předkladatel: Ing. Vladimír Holan, předseda Hospodářského výboru

Navrhovatel: Hospodářský výbor

Zpracovatel: Hospodářský výbor

Název materiálu:

Stanovení hodnoty 100% obchodního podílu města a hodnoty likvidačního zůstatku společnosti 
Přerovská rozvojová, s.r.o.

Návrhy na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

U k l á d á  Radě města zadat vypracování znaleckého posudku o výnosové tržní hodnotě 100% 
obchodního podílu města a také o hodnotě likvidačního zůstatku (majetkové ocenění likvidační 
metodou) společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o. a předložení a obhájení jeho závěrů znalcem 
včetně doporučení nejvýhodnější varianty nejpozději na 8. zasedání zastupitelstva.

Vyjádření dotčeného odboru nebo organizace
Vyjádření interního auditora a odboru ekonomiky

1. V souvislosti s předložením tohoto materiálu je také, dle našeho názoru, nutné vzít v úvahu, že 
informace o tom, že město zvažuje další směřování společnosti může vyvolat pokles stávající 
klientely (SVJ), a tím přispět k poklesu její hodnoty, popř. i zániku.

2. Doporučujeme do důvodové zprávy doplnit alespoň orientační odhad ceny požadovaného 
znaleckého posudku.

3. Znalecký posudek o výnosové hodnotě 100% podílu města zadat až v momentě, kdy bude 
orgány města rozhodnuto např. i jen formou záměru o existenci společnosti, a to také s ohledem 
na skutečnost, že její činnost neodpovídá definici veřejného zájmu. Domníváme se, že takový 
odborný posudek je finančně náročný a mohlo by jít o nehospodárné vynakládání prostředků.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Vybrané cíle Plánu pro Přerov 2014-2018

 změnit smysl řízení města, jeho organizací, jím vlastněných obchodních společností 
– a to na otevřenou a transparentní službu, které se mohou aktivně účastnit občané

 zefektivnit nakládání s městským majetkem a prostředky
 účinně čelit korupci a zvýšit politickou zodpovědnost volených orgánů
 prosadíme ve vedení městských společností odbornost před stranickou příslušností a 

zprůhledníme hospodaření těchto společností

Smyslem navrženého usnesení je získat nezávislý názor znalce o hodnotě 100% obchodního 
podílu města a hodnotě likvidačního zůstatku společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o. (PR), který 
poslouží orgánům obce jako zásadní podklad pro budoucí rozhodnutí zastupitelstva o dalším 
směřování společnosti Přerovská rozvojová - o jejím zachování v majetku obce, o jejím prodeji 
nebo likvidaci.

Zpracovatelé se domnívají, že existuje zřetelný rozpor mezi předmětem podnikatelské činnosti 
společnosti PR  a zákonem č. 128 / 2000 Sb. o obcích §38 Hospodaření obce odst. (1) „Majetek 
obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze 
zákonem vymezené působnosti …“ a také, že povaha činností společnosti PR nenaplňuje ani 
definici veřejného zájmu: „Veřejný zájem je koncept uplatňovaný především ve veřejné politice, 
veřejné ekonomice, etice a právu odkazující k všeobecnému dobru a společenskému blahobytu. 
Negativně lze veřejný zájem vymezit jako opak zájmu soukromého nebo zájmu jen určité 
skupiny.“

Kopírovaný text z internetové prezentace  - www.prerovskarozvojova.cz

O Organizaci

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.

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“. 
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Společnost Přerovská rozvojová, s.r.o. je obchodní společnost, založená a plně ovládaná a 
kontrolovaná Statutárním městem Přerov.

Nabídka služeb

1. Technická správa nemovitostí

 zajištění oprav a běžné údržby spravované nemovitosti (bytového domu)
 zajištění realizace všech předepsaných revizí a kontrol a zajištění odstranění 

zjištěných závad (revize elektro, plynu, hromosvodů, komínů, výtahů…)
 zajištění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany, zdraví a bezpečnosti
 zajištění provedení deratizace, dezinfekce a desinsekce (DDD)
 smluvní zajištění havarijních služeb
 smluvní zajištění úklidu společných prostor bytových domů a přilehlých komunikací 

v majetku SVJ
 pasportizace spravovaných nemovitostí
 zajištění podkladů a projektových dokumentací větších oprav a rekonstrukcí 

spravovaných nemovitostí
 zajištění organizace výběrových řízení na projektanty, řemeslníky a stavební firmy na 

opravy a stavební práce
 pomoc při zajištění financování – úvěry, dotace
 zajištění a zprostředkování služeb právníka
 vedení a aktualizace majetkoprávní a stavebně-technické dokumentace spravovaných 

nemovitostí
 zajištění odečtů spotřeby tepla a vody pro účely ročního vyúčtování dle 

předpisů plateb

2. Ekonomicko-administrativní služby

 komplexní vedení podvojného účetnictví SVJ (účetní jednotky), koordinace účtování 
o stavu majetku, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, 
výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření SVJ

 zpracování a sestavování roční účetní uzávěrky
 zpracování předpisů úhrad SVJ dle evidence a předpisu plateb
 zpracování všech daňových přiznání
 zajišťování měsíčních splátek dle splátkových kalendářů (úvěrů, pojištění, záloh na 

energie…aj.)
 zpracování čtvrtletních, půlročních a ročních podkladů pro úvěrové společnosti

3. Evidence a předpis plateb

 vedení evidence plateb
 měsíční předávání uzávěrek předpisu nájemného a předpisu záloh České 

poště (SIPO)
 zpracování předpisu plateb na úhradu nákladů na sjednanou správu bytového domu 

a na úhradu služeb spojených se správou bytové jednotky
 úprava záloh na služby (přeplatky a nedoplatky)
 úpomínání o neuhrazených platbách a zálohách
 zpracování ročního vyúčtování služeb spojených se správou domů a užíváním 

bytových jednotek jednotlivými vlastníky
 vyřizování dotazů a reklamací vlastníků domů a bytových jednotek
 zpracování měsíčních přehledů a evidence dlužníků pro SVJ
 základní poradenství související s vymáháním dlužných částek, uzavírání splátkových 

kalendářů
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 zajištění podkladů pro právní vymáhání dlužných částek
 zajištění rozúčtování tepla, TUV a spotřeby vody

4. Doplňková realitní činnost

 zprostředkování prodeje, koupě a nájmu nemovitostí ( rodinných domů, bytů, 
pozemků aj.)

 zajištění komplexního servisu ( sepis smluv o budoucích smlouvách, kupní, darovací, 
nájemní smlouvy, návrhy na vklad do katastru nemovitostí atd.)

 zajištění veškerých znaleckých posudků ( pro určení tržní ceny nemovitosti, pro 
získání hypotéčních a jiných úvěrů, pro daňové účely včetně dědictví …)

 vyplnění daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí a k dani z nemovitosti, 
podání u příslušného finančního úřadu

 inzerce Vaší nemovitosti na vývěskách, inzertních novinách a v místním tisku
 zajištění podkladů na katastrálním úřadě,
 bezplatné zařazení Vaší poptávky do naší databáze aj.


