
Pořadové číslo: 11/4.5.2.

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 – nádob na směsný komunální odpad 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 - nádob na směsný komunální odpad (4067 ks 
popelnic kovových s objemem 110 l, 767 ks popelnic plastových s objemem 120 l, 3 ks 
popelnic plastových s objemem 240 l, 512 ks kontejnerů plastových s objemem 1100 l a 248 
ks kontejnerů kovových – žárově zinkovaných s objemem 1100 l) 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, za celkovou kupní 
cenu ve výši 4.039.023,- Kč včetně DPH, ve znění kupní smlouvy dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.11.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka 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 vlastníkem následujících movitých věcí – nádob na směsný komunální 
odpad, které byly pořízeny v letech 1997 - 2014:

a) 4067 ks popelnic kovových s objemem 110 l, typ 1008, s rozměry - výška 87 cm, 
průměr 41,5 cm,
b) 767 ks popelnic plastových s objemem 120 l, typ 0004-3, s rozměry - výška 107 cm, 
délka 73 cm, šířka 58 cm, barva černá,
c) 3 ks popelnic plastových s objemem 240 l, typ 0005-3, barva černá
d) 512 ks kontejnerů plastových s objemem 1100 l, typ 0014-3, s rozměry - výška 143 cm,
délka 136 cm, šířka 100,1 cm, barva šedá,
e) 248 ks kontejnerů kovových – žárově zinkovaných s objemem 1100 l, typ 1132,
s rozměry - výška 143cm, délka 136 cm, šířka 100,1 cm.

Dne 9.10.2015 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 
seznam odpadových nádob ve vlastnictví statutárního města Přerova a požádala odbor správy majetku 
a komunálních služeb MMPr o urychlené zpracování návrhu cen na možný odkup odpadových nádob 
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví TSMPr, s.r.o. 
Celková cena movitých věcí – nádob na směsný komunální odpad v místě a čase obvyklá byla 
stanovena znaleckým posudkem č. 2789/2015, který vyhotovil znalec Ivan Klvač dne 2.11.2015, ve 
výši 4.039.423,- Kč včetně DPH jako součet následujících cen:

a) ceny 4067 ks popelnic kovových s objemem 110 l ve výši 960.365,- Kč včetně DPH,
b) ceny 767 ks popelnic kovových s objemem 120 l ve výši 604.105,- Kč včetně DPH,
c) ceny 3 ks popelnic plastových s objemem 240 l ve výši 653,- Kč včetně DPH,
d) ceny 512 ks kontejnerů plastových s objemem 1100 l ve výši 2.263.500,- Kč včetně DPH,
e) ceny 248 ks kontejnerů kovových – žárově zinkovaných s objemem 1100 l ve výši
210.800,- Kč včetně DPH.
V případě, že movité věci – nádoby na směsný komunální odpad budou úplatně převedeny z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví TSMPr, s.r.o., budou statutárnímu městu 
Přerov následně pronajaty ze strany TSMPr, s.r.o.
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 nádob na směsný komunální odpad jako předmětu kupní smlouvy výše uvedenou částku 
přesahuje, náleží rozhodování o schválení kupní smlouvy do vyhrazené pravomoci Zastupitelstva 
města Přerova. 

Předmětem předlohy je úplatný převod movitých věcí – nádob na směsný komunální odpad z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města 
Přerova, s.r.o.


