
MMPr-SML/…………/2015 

 

 

Smlouva o vzniku společnosti 
uzavřená ve smyslu § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů a podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

 

 

1. Statutární město Přerov 

IČ: 00301825 

DIČ: CZ00301825 

se sídlem Přerov I – Město, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 

zastoupené Ing. Petrem Měřínským, náměstkem primátora, na základě pověření dle bodu 

2. usnesení Rady města Přerova č. 528/21/6/2015 ze dne 25.6.2015 

 

2. Sociální služby města Přerova, p.o.  
 IČ: 49558854  

 se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kabelíkova 3217/14a, PSČ 750 02 

 zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou  

 

3. Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace  
IČ: 70887616  

se sídlem Přerov I – Město, Žerotínovo nám. č.p. 211, č.o. 36, PSČ 750 02   

zastoupená Ing. Pavlem Cimbálníkem, ředitelem  

 

4.  Kulturní a informační služby města Přerova, příspěvková organizace  
IČ: 45180512 

se sídlem Přerov I – Město, nám. T.G. Masaryka 8 

zastoupená Mgr. Jaroslavem Macíčkem, ředitelem  

 

5. Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23  
IČ: 62350170  

se sídlem Dvořákova 23, 750 02  Přerov, Přerov I – Město 

zastoupená Ludmilou Jakubcovou, ředitelkou 

 

6. Mateřská škola Přerov, Komenského 25  
IČ: 62350153  

se sídlem Komenského 25, 750 02  Přerov, Přerov I – Město 

zastoupená Bc. Marií Netočnou, ředitelkou  

 

7. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2  
IČ: 49558510 

se sídlem Kouřílkova 2/830, 750 02  Přerov, Přerov I – Město 

zastoupená Mgr. Jitkou Berčíkovou  

 

8. Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19  
IČ: 49558960  

se sídlem Kratochvílova 19, 750 02  Přerov, Přerov I – Město 

zastoupená Mgr. Leou Vodičkovou, ředitelkou 
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9. Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5  
IČ: 49558871  

se sídlem Lešetínská 5, 750 02  Přerov, Přerov I – Město 

zastoupená Zdeňkou Studenou, ředitelkou  

 

10. Mateřská škola Přerov, Máchova 14  
IČ: 62350161  

se sídlem Máchova 14, 750 02  Přerov, Přerov I – Město 

zastoupená Ivanou Zdařilovou, ředitelkou 

 

11. Mateřská škola Přerov, Optiky 14 
IČ: 60782382  

se sídlem Optiky 14, 750 02  Přerov, Přerov I – Město 

zastoupená Marií Zavadilovou, ředitelkou 

 

12. Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8  
IČ: 62350145  

se sídlem Máchova 8, 750 02  Přerov, Přerov  I – Město 

zastoupená Marií Hálovou, ředitelkou 

 

13. Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 
IČ: 60782200  

se sídlem U tenisu 2, 750 02  Přerov, Přerov I – Město 

zastoupená Bc. Michaelou Gálíčkovou, ředitelkou 

 

14. Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44  
IČ: 60782081 

se sídlem Kozlovská 44, 750 02  Přerov, Přerov I – Město 

zastoupená Bc. Danou Trnkalovou, ředitelkou  

 

15. Mateřská škola Přerov - Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace  
IČ: 70887608  

se sídlem Hlavní 61, 750 02 Přerov, Přerov VI – Újezdec 

zastoupená Věrou Cimbálníkovou, ředitelkou  

 

16. Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 

14  
IČ: 45180083  

se sídlem Hranická 14, 751 24  Přerov, Přerov II – Předmostí 

zastoupená Mgr. Bc. Věrou Václavíčkovou, ředitelkou  

 

17. Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16  
IČ: 45180059  

se sídlem Boženy Němcové 16, 750 02  Přerov, Přerov I – Město 

zastoupená Mgr. Ilonou Bočinskou, ředitelkou  

 

18. Základní škola Přerov, Svisle 13 
IČ: 47858052  

se sídlem Svisle 13, 750 02  Přerov, Přerov I – Město 

zastoupená Mgr. Miroslavem Fryštackým, ředitelem  
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19. Základní škola Přerov, Trávník 27 
IČ: 45180091 

se sídlem Trávník 27, 750 02  Přerov, Přerov I – Město 

zastoupená Mgr. Kamilou Burianovou, ředitelkou  

 

20. Základní škola Přerov, U tenisu 4 
IČ: 60782358 

se sídlem U tenisu 4, 750 02  Přerov, Přerov I – Město 

zastoupená Mgr. Tomášem Jelínkem, ředitelem  

 

21. Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 
IČ: 47858354 

se sídlem Velká Dlážka 5, 750 02  Přerov, Přerov I – Město 

zastoupená Mgr. Martinem Černým, ředitelem  

 

22. Základní škola Přerov, Za mlýnem 1  
IČ: 47858311  

se sídlem Za mlýnem 1, 750 02  Přerov, Přerov I – Město 

zastoupená Mgr. Boženou Přidalovou, ředitelkou  

 

23. Základní škola Přerov, Želatovská 8  
IČ: 49558862  

se sídlem Želatovská 8, 750 02  Přerov, Přerov I – Město 

zastoupená Mgr. Přemyslem Dvorským, Ph.D.   

 

24. Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30  
IČ: 49558277 

se sídlem Kratochvílova 30, 750 02  Přerov, Přerov I – Město 

zastoupená Bc. Hanou Ondrášovou, ředitelkou   

 

25. Teplo Přerov a.s. 

IČ: 25391453 

se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02  

zastoupená Ing. Petrem Vránou, předsedou představenstva a Martinem Macháčkem, 

místopředsedou představenstva 

 

26. Technické služby města Přerova, s.r.o. 

IČ: 27841090 

se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

zastoupená Ing. Bohumírem Střelcem, jednatelem   

 

(dále jen „smluvní strany“) 

 

 

Článek I. 

Účel smlouvy 

1) Smluvní strany této smlouvy, jakožto veřejní zadavatelé podle § 2 odst. 2 zákona  

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 

se touto smlouvou sdružují za účelem společného postupu při zajištění dodávek elektrické 

energie na období od 1.1. 2016 do 31.12. 2017, a to realizace veřejné zakázky „Zajištění 

dodávek elektrické energie na období 2016 a 2017“, do sdružení zadavatelů podle § 2 
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odst. 9 zákona (dále jen „sdružení zadavatelů“), a dále se účastníci této smlouvy sdružují 

dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“), jako společníci za společným účelem činnosti a dnem uzavření této smlouvy 

vzniká společnost (dále jen „společnost“). Účelem sdružení zadavatelů a vzniku 

společnosti je v rámci citované veřejné zakázky výběr nejvhodnějšího dodavatele 

postupem dle zákona s využitím elektronické aukce, včetně uzavření příslušných smluv 

(zejména příkazní smlouvy za účelem zajištění veškerých administrativních činností 

spojených s nákupem předmětu plnění a použitím elektronické aukce), a to za podmínek 

specifikovaných dále v této smlouvě. 

2) K dosažení účelu uvedeného v odst. 1 tohoto článku smlouvy se smluvní strany zavazují 

vzájemně spolupracovat podle pravidel stanovených touto smlouvou. 

 

Článek II. 

Specifikace veřejné zakázky 

1) Předmětem veřejné zakázky podle článku I. odst. 1 bude úplatný nákup elektrické energie 

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„veřejná zakázka“). 

2) Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky v rámci sdružení zadavatelů  

a společnosti činí cca 15 500 000,- Kč bez DPH pro období od 1.1.2016 do 31.12.2017. 

Pro zadání veřejné zakázky bude použit postup dle zákona s využitím elektronické aukce 

jako prostředku pro hodnocení nabídek. Pro výběr subjektu následně smluvně pověřeného 

zástupcem společnosti (a tedy zástupcem sdružení zadavatelů) administrativními úkony 

k zajištění nákupu předmětu plnění veřejné zakázky (dále externí administrátor) bude 

zvolen postup, v souladu s vnitřním předpisem zástupce společnosti č. 9/2012. 

  

Článek III. 

Jednání za společnost 

1) K veškerému jednání a k činnostem souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky a správou 

společných věcí, včetně uzavření smlouvy o zajištění administrativních činností spojených 

s nákupem předmětu plnění veřejné zakázky, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak, 

je za sdružení zadavatelů a společnost podle této smlouvy oprávněno na základě pověření 

všech účastníků této smlouvy dle ust. § 2730 odst. 1, § 2731 odst. 1 občanského zákoníku: 

 

Statutární město Přerov, IČ: 00301825 

DIČ: CZ00301825 

se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I – Město, 750 11  Přerov 

zast. zastoupené Ing. Petrem Měřínským, náměstkem primátora, na základě pověření dle bodu 

2. usnesení Rady města Přerova č. 528/21/6/2015 ze dne 25.6.2015 

jednající na účet společnosti a sdružení (dále jen „zástupce společnosti“) 

 

2) Zástupce společnosti je dále oprávněn za sdružení zadavatelů a společnost jednat a činit 

veškerá právní jednání vůči orgánu dohledu při případném přezkumném řízení 

vztahujícím se k veřejné zakázce podle této smlouvy. 

3) Zástupce společnosti nese odpovědnost za činění jednotlivých úkonů v rámci zadávacího 

řízení dle zákona, pokud tato odpovědnost nevyplývá ze smlouvy nebo ze zákona pro 

externího administrátora veřejné zakázky; tím však není dotčeno jeho právo na náhradu 

škody vůči účastníkovi smlouvy, který svým zaviněným jednáním porušil povinnost 

vyplývající pro něj z této smlouvy. 

4) Zástupce společnosti se zavazuje při veškerých jednáních ve společné záležitosti s třetími 

osobami (byť vlastním jménem) deklarovat existenci této smlouvy a skutečnost, že jedná 

na účet společnosti.  
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Článek IV. 

Povinnosti smluvních stran 

1) Zástupce společnosti je povinen zejména: 

a) zajistit postupem dle čl. II odst. 2 této smlouvy subjekt, který bude administrovat 

veřejnou zakázku a s tímto uzavřít jménem sdružení zadavatelů a společnosti smlouvu 

o zajištění administrativních činností spojených s nákupem předmětu plnění veřejné 

zakázky postupem dle zákona s využitím elektronické aukce jako prostředku pro 

hodnocení nabídek (přičemž tento subjekt může vystupovat i jako centrální zadavatel 

dle ust. § 3 odst. 1, písm. b) zákona),  

b) zrušit zadávací řízení, pro naplnění důvodů uvedených v zákoně, přičemž je oprávněn 

z těchto důvodů zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy,  

c) přijímat a přezkoumávat námitky dodavatelů proti nesprávnému postupu zadavatele, 

d) kdykoliv na požádání předložit účastníku smlouvy příslušnou dokumentaci vážící se 

k veřejné zakázce, pokud ji má od externího administrátora k dispozici, 

e) po zániku společnosti dle této smlouvy předat smluvním stranám kopie veškerých 

dostupných písemností a dokladů vážících se k zadání zakázky a výběru 

nejvhodnějšího uchazeče. 

 

2) Smluvní strany (společníci) jsou povinny zejména: 

a) poskytovat zástupci společnosti součinnost v rámci procesu zadávání veřejné zakázky, 

zejména při plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o zajištění administrace 

veřejné zakázky, 

b) uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem předmětu plnění, 

c) ohlásit zástupci společnosti bez zbytečného odkladu všechny změny v odběrných 

místech, k nimž dojde v průběhu trvání této smlouvy. 

3)   Smlouva o zajištění externí administrace veřejné zakázky bude obsahovat zejména    

  následující podmínky:  

- pro hodnocení nabídek bude jako prostředek, v souladu se zákonem, využita 

elektronická aukce  

- elektronický nástroj, kterým bude elektronická aukce provedena, bude splňovat 

požadavky zákona a vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky 

týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání 

veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody 

4) Externímu administrátorovi (viz. čl. IV, odst. 1, písm. a)) náleží odměna za jeho činnost 

ve sjednané výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Veškeré náklady, které nutně 

nebo účelně vynaloží při plnění svého závazku, jsou již zahrnuty v odměně externího 

administrátora.  

5) Odměnu dle předchozího odstavce je externí administrátor oprávněn vyúčtovat 

daňovým dokladem – fakturou, která obsahuje lhůty splatnosti, které dle dohody stran 

činí 15 dní od doručení faktury zástupci společnosti, splňuje také náležitosti daňového 

dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, a údaje dle ustanovení § 435 občanského zákoníku. Externí administrátor je 

oprávněn vystavit fakturu bezodkladně po ukončení dané etapy zadávacího řízení. V 

případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zástupce společnosti oprávněn 

zaslat ji ve lhůtě trvání splatnosti zpět k opravě či doplnění, aniž by byl v prodlení s 

úhradou odměny. Lhůta splatnosti počíná opakovaně běžet od doručení opraveného či 

doplněného daňového dokladu.              

6) Účastníci se dohodli, že každý ze sdružených zadavatelů ponese rovným dílem část 

nákladů spojených s realizací zajištění výběru dodavatele elektrické energie, kterými je 

odměna externímu administrátorovi za přípravu a realizaci zadávacího řízení. 
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7) Náklady budou fakturovány externím administrátorem zástupci společnosti, který je 

přefakturuje účastníkům této smlouvy, za podmínek čl. IV. odst. 5 této smlouvy.  

8) Platby dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem.    

9) Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí bez připomínek s ujednáními 

a podmínkami zadávacího řízení.   

 

 

Článek V. 

Hodnocení nabídek 

1) Smluvní strany se podle § 2 odst. 9 zákona považují pro účely tohoto zákona za jednoho 

zadavatele.  

 

Článek VI. 

Výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy 

1) Na základě výsledků zadávacího řízení externí administrátor informuje zástupce 

společnosti o výběru nejvhodnější nabídky, a to v souladu se zákonem. Následně zástupce 

společnosti o výběru nejvhodnější nabídky informuje všechny účastníky smlouvy, a to 

elektronicky, nejpozději do tří pracovních dnů po rozhodnutí o výsledku zadávacího 

řízení. 

2) Po uplynutí lhůty pro podání námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

podle zákona jednotliví účastníci této smlouvy uzavřou s vybraným uchazečem smlouvu o 

poskytování dodávek elektrické energie.  

3) Formální postup uzavření smlouvy bude záležitostí jednotlivých účastníků smlouvy. 

Zástupce společnosti pouze jednotlivé účastníky smlouvy informuje o okamžiku uplynutí 

lhůty pro podání námitek a o době vázanosti uchazeče podanou nabídkou. 

 

 

Článek VII. 

Způsob komunikace, místo jednání 

1) Při komunikaci mezi účastníky této smlouvy se upřednostňuje elektronická forma 

komunikace, tj. ve formě e-mailu. 

2) V případě potřeby osobního jednání s účastníky této smlouvy v rámci procesu zadávání 

veřejné zakázky bude jednáno v sídle zástupce jednotlivých členů sdružení, tj. Bratrská 

709/34, 750 02 Přerov, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto něco jiného.  

 

 

Článek VIII. 

Platnost smlouvy, zánik společnosti a členství ve společnosti 

1) Smlouva se uzavírá na dobu určitou, do okamžiku dosažení účelu, k němuž byla 

společnost zřízena podle čl. I smlouvy, tj. do uzavření smluv podle čl. VI odst. 2 této 

smlouvy všemi účastníky smlouvy, anebo stane-li se tento účel nemožným. Tímto 

okamžikem společnost vzniknuvší podle této smlouvy zaniká.   

2) Kromě ustanovení čl. IV odst. 5 této smlouvy může účastník této smlouvy ze společnosti 

vystoupit, nejpozději však do okamžiku předání nákupního požadavku externímu 

administrátorovi prostřednictvím zástupce společnosti. Vystoupení účastníka je nezbytné 

učinit písemně vůči všem účastníkům smlouvy, není však možné v nevhodné době nebo 

k újmě ostatních účastníků smlouvy (společníků). V případě porušení povinnosti účastníka 

ze smlouvy podstatným způsobem, může být ze společnosti vyloučen, a to pouze 

jednomyslným usnesením ostatních účastníků smlouvy. Podstatné je takové porušení 

povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo 

musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.   
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3) Platnost smlouvy ani zánik společnosti, případně zánik členství ve společnosti, však nemá 

vliv na případnou odpovědnost zástupce společnosti, příp. externího administrátora 

veřejné zakázky za jednotlivé úkony v rámci zadávacího řízení podle čl. III odst. 3 této 

smlouvy ani na případné uplatnění náhrady škody podle téhož ustanovení.  

4) Náklady na zadávací řízení, dle čl. IV, odst. 4 se zavazují uhradit rovným dílem všichni 

účastníci této smlouvy.  

 

 

Článek IX. 

Společná a závěrečná ustanovení 

1) Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku a zákona. 

2) Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, ke své platnosti 

vyžadují podpis všech účastníků smlouvy. 

3) Tato smlouva je vyhotovena ve 26 stejnopisech s platností originálu. Každý účastník 

smlouvy obdrží 1 stejnopis. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího 

podpisu všemi smluvními stranami. 

4) Smluvní strany vyjadřují svůj souhlas s tím, aby plné znění této smlouvy bylo zveřejněno 

na webovém portálu statutárního města Přerova, modul „veřejné zakázky“ a rovněž na 

Portálu veřejné správy České republiky (ve vztahu k příspěvkovým organizacím zajistí 

zástupce společnosti). 

5) Pokud bude k naplnění účelu této smlouvy, jak je v ní vyjádřen, zapotřebí uzavření jedné 

nebo více smluv mezi stranami této smlouvy, zavazují se tyto smluvní strany k uzavření 

takové smlouvy nebo smluv tak, aby mohl být účel této smlouvy co nejlépe naplněn. 

6) Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato 

smlouva je projevem jejich vážné vůle, vyjádřené srozumitelným způsobem.  

 

 

Článek X. 

DOLOŽKA 

Statutární město Přerov osvědčuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního 

jednání jeho předchozím schválením Zastupitelstvem města Přerova na jeho …... zasedání 

konaném dne …………………, usnesením č. …………………………………... 

  

  

V Přerově dne ………………… 

 

 

 

  

-------------------------------------------------- 

Statutární město Přerov  

Ing. Petr Měřínský, náměstek  

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

Sociální služby města Přerova, p.o.  
Bc. Jana Žouželková, ředitelka  
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-------------------------------------------------- 

Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace  
Ing. Pavel Cimbálník, ředitel 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

Kulturní a informační služby města Přerova, příspěvková organizace 

Mgr. Jaroslav Macíček, ředitel 

 

 

-------------------------------------------------- 

Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23  
Ludmila Jakubcová, ředitelka 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

Mateřská škola Přerov, Komenského 25  
Bc. Marie Netočná, ředitelka  

 

 

 

-------------------------------------------------- 

Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2  
Mgr. Jitka Berčíková, ředitelka  

  

 

 

-------------------------------------------------- 

Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19  
Mgr. Lea Vodičková, ředitelka 

 

 

 

------------------------------------------------ 

Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5  
Zdeňka Studená, ředitelka  

 

 

 

-------------------------------------------------- 

Mateřská škola Přerov, Máchova 14  
Ivana Zdařilová, ředitelka 

 

 

-------------------------------------------------- 

Mateřská škola Přerov, Optiky 14 
Marie Zavadilová, ředitelka 



 
9 

 

-------------------------------------------------- 

Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8  
Marie Hálová, ředitelka 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 
Bc. Michaela Gálíčková, ředitelka 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44  
Bc. Dana Trnkalová, ředitelka  

 

 

 

-------------------------------------------------- 

Mateřská škola Přerov - Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace  
Věra Cimbálníková, ředitelka  

 

 

 

-------------------------------------------------- 

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14  
Mgr. Bc. Věra Václavíčková, ředitelka 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16  
Mgr. Ilona Bočinská, ředitelka  

 

 

 

-------------------------------------------------- 

Základní škola Přerov, Svisle 13 
Mgr. Miroslav Fryštacký, ředitel  

 

 

-------------------------------------------------- 

Základní škola Přerov, Trávník 27 
Mgr. Kamila Burianová, ředitelka  

 

 

-------------------------------------------------- 

Základní škola Přerov, U tenisu 4 
Mgr. Tomáš Jelínek, ředitel 
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-------------------------------------------------- 

Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 
Mgr. Martin Černý, ředitel 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

Základní škola Přerov, Za mlýnem 1  
Mgr. Božena Přidalová, ředitelka  

 

 

 

-------------------------------------------------- 

Základní škola Přerov, Želatovská 8  
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D., ředitel   

 

 

 

-------------------------------------------------- 

Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30  
Bc. Hana Ondrášová, ředitelka   

 

 

 

-------------------------------------------------- 

Teplo Přerov a.s. 

Ing. Petr Vrána, předseda představenstva a Martin Macháček místopředseda představenstva 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

Technické služby města Přerova, s.r.o. 

Ing. Bohumír Střelec, jednatel  

 

 

  


