
Pořadové číslo: 11/4.5.1.

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 9.11.2015

Návrh pro 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 11. 
2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb
Mgr. Pavel Stoklasa, Mgr.

Název návrhu:

Úplatný převod movitých věcí – dříví „nastojato“ z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova s.r.o.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod movitých věcí – dříví „nastojato“ v dřevinách smrk, borovice a 
modřín, které se nachází v lesním hospodářském celku Přerov 2 – Staměřice-Svrčov, z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města 
Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, ve 
znění kupní smlouvy dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.11.2015

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 
dle bodu 1. včetně jeho podpisu.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova:

Rada města Přerova bude projednávat podání návrhu Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení 
dle bodu 1. návrhu usnesení na své 30. schůzi, která se bude konat dne 12.11.2015, přičemž členové 
Zastupitelstva města Přerova budou s výsledkem projednání v Radě města Přerova seznámeni na 11. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat dne 16.11.2015. 



Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov je jako vlastník pozemků, které se nachází v lesním hospodářském celku 
Přerov 2 – Staměřice-Svrčov, vlastníkem porostů, které jsou jejich součástí. 

Dne 26.10.2015 zaslala spol. Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 
3165/17, Přerov (dále jen „TSMPr, s.r.o.“), odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr návrh 
kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako prodávajícím a spol. TSMPr, s.r.o. jako 
kupujícím k movitým věcem – dříví „nastojato“ v dřevinách smrk, borovice a modřín v celkovém 

množství až 3000 m3, které se nachází v lesním hospodářském celku Přerov 2 – Staměřice-Svrčov, z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví TSMPr, s.r.o. Předmětem kupní smlouvy má být 
prodej dříví z označených stojících stromů pocházejících z nahodilé těžby (tj. dříví převážně napadené 
kůrovcem nebo dříví související s kůrovcovou těžbou). 

V této souvislosti upozorňujeme na to, že nutnost vytěžit dříví v uvedeném lesním hospodářském 
celku (dále jako „LHC“) je dána současným stavem, kdy byla Městským úřadem Lipník nad Bečvou 
jako orgánem státní správy lesů vyhlášena pro tento LHC kůrovcová kalamita. V takovém případě je 
vlastník LHC povinen v souladu příslušnými ustanoveními lesního zákona č. 289/1995 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese (větrné a 
sněhové kalamity, přemnožení škůdců, nebezpečí vzniku požárů v období sucha apod.) činit 
bezodkladná opatření k jejich odstranění a pro zmírnění jejich následků. Zásadním opatřením pro 
odstranění a zmírnění následků kůrovcové kalamity je odtěžení napadeného dřeva a jeho vyvezení z 
lesa, tak aby nedošlo k napadení zdravých porostů.
K návrhu ceníku, který vypracovaly TSMPr, s.r.o. a který by měl být přílohou č. 1 kupní smlouvy, 
uvádíme, že návrh ceníku je ve vyšší cenové hladině než ceny obsažené v dodatku č. 1, který ke 
smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Přerov, zastoupeným TSMPr, s.r.o., a spol. Kloboucká 
lesní s.r.o. uzavřely smluvní strany dne 22.9.2015. V této souvislosti dodáváme, že dodatkem č. 1 byly 
sníženy ceny jednotlivých sortimentů oproti původní ceně, která byla vysoutěžena v akci ze dne 
14.5.2015 a která byla pro všechny sortimenty dříví stejná (tj. 1 146,- Kč/m3). Výrazný propad ceny 
dřeví a dřevní hmoty je způsoben přetlakem na trhu, který vznikl v důsledku zvýšené těžební aktivity 
v rámci celé republiky z důvodu rozsáhlé kůrovcové kalamity.
V čl. 4 odst. 4 Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova si Zastupitelstvo města Přerova vyhradilo 
projednávání převodu movitých věcí a návrhů obsahu smluv o převodu movitých věcí z majetku 
města, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje částku 200.000,- Kč bez DPH. Jelikož předpokládaná 
hodnota dříví jako předmětu kupní smlouvy výše uvedenou částku přesahuje, náleží rozhodování o 
schválení kupní smlouvy do vyhrazené pravomoci Zastupitelstva města Přerova. 
Předmětem předlohy je schválení kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako 
prodávajícím a společností Technické služby města Přerova, s.r.o. jako kupujícím k movitým 
věcem – dříví „nastojato“ v dřevinách smrk, borovice a modřín v celkovém množství až 3000 

m3, které se nachází v lesním hospodářském celku Přerov 2 – Staměřice-Svrčov, z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví společností Technické služby města Přerova, s.r.o.


