






Teplo Přerov a. s.
údaje k 31.12.2015

Základní údaje o společnosti 

Obchodní jméno: Teplo Přerov a. s.
Sídlo: Přerov I-Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02
Právní forma: akciová společnost
IČ: 253 91 453

Společnost byla založena dne 19.02.1998. Jejím prioritním cílem bylo a je zajišťovat výrobu tepla, 
distribuci topné vody a teplé vody pro statutární město Přerov. Společnost rovněž provozuje na 
základě nájemní smlouvy sportoviště v majetku města.

Hlavní předmět podnikání

- výroba tepla dle autorizace (skupina 31)
- rozvod tepla dle autorizace (skupina 32)
- montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů 

nízkého napětí 
- projektová činnost ve výstavbě 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
- silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené 

hmotnosti do 3,5 tuny včetně
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních 

zařízení 
- vodoinstalatérství, topenářství
- hostinská činnost

Orgány společnosti a jejich složení:

Rada města Přerova v působnosti valné hromady společnosti.

Představenstvo:
- předseda – Ing. Petr Vrána
- místopředseda – Ing. Martin Macháček, MBA
- členové – JUDr. Tomáš Čejna, Ing. Hana Mazochová, Ing. Marek Švarc, MBA 

Dozorčí rada:
- předseda – Ing. Vladimír Samek 
- členové – Ing. Robert Beneš, Ing. Martin Čechál, Bc. Milan Passinger, PhDr. Jiří
                                          Pospíšil

Základní kapitál společnosti činí 175.133 tis. Kč. Jediným akcionářem je statutární město Přerov, 
které je vlastníkem 2 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
172.339 tis. Kč a 2.794 tis. Kč.

K 31.12.2015 společnost provozovala 23 parních výměníkových stanic, 3 výměníkové stanice 
voda/voda, 302 objektových předávacích stanic a 17 domovních plynových kotelen. V průběhu roku 



zajišťovala společnost v rámci licencí dodávku tepelné energie do 13 975 domácností, včetně dodávek 
tepelné energie do škol, školek, obchodů, úřadů apod.

Ceny tepelné energie v roce 2015 bez DPH činily částku 486,50 Kč/GJ u paty domu, 465,97 Kč/GJ
u výměníkových stanic a 535,80 Kč/GJ u plynových kotelen, tj. na úrovni roku 2014 s výjimkou 
plynových kotelen, kde došlo k poklesu ceny o 0,48 Kč/GJ.

V roce 2015 probíhaly investiční akce v souladu s investičním plánem. Akce zajišťované dodavatelky 
dosáhly objemu 8 960 tis. bez DPH. Jednalo se o rekonstrukci venkovních rozvodů teplovodů, 
rekonstrukci vnitřních domovních rozvodů, výměnu izolací na potrubních rozvodech a pořízení 
nákladního automobilu. Realizace investic zajišťovaných společností byla ve výši 111 tis. bez DPH.

V oblasti sportovních zařízení pokračovala modernizace Plaveckého areálu, a to instalací 4 ks nových 
vzduchotechnických jednotek, rekonstrukcí hlavního schodiště krytého bazénu a sauny. Na koupališti 
v Penčicích byla provedena oprava části oplocení areálu. V areálu Zimního stadionu, hotelu Zimní 
stadion a Městské sportovní haly zajistila společnost instalaci odvlhčovací jednotky pro ledovou 
plochu, nákup elektrické akumulační rolby, pro sportovní halu rekonstrukci podlah, úpravu vstupu 
a montáž požárních dveří. Tyto akce byly hrazeny ze zdrojů dotace poskytnuté městem.

Hospodaření společnosti za rok 2015

výnosy 212.289 tis. Kč
náklady 200.273 tis. Kč
hospodářský výsledek 12.016 tis. Kč

Za rok 2015 vytvořila společnost účetní hospodářský výsledek, a to zisk, který dle účetních výkazů po 
zdanění činil 12.016 tis. Kč. Řádná valná hromada společnosti se konala dne 02.06.2016 a rozhodla 
o rozdělení zisku za rok 2015 následovně:

celkem čistý zisk 12.016 tis. Kč
tvorba sociálního fondu 350 tis. Kč
tantiemy 453 tis. Kč
dotace do investičního fondu 11 213 tis. Kč



Přerovská rozvojová, s. r. o.
údaje k 31.12.2015

Základní údaje o společnosti 

Obchodní jméno: Přerovská rozvojová, s. r. o.
Sídlo: Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, PSČ 750 02
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 278 31 337

Společnost Přerovská rozvojová, s. r. o., byla založena 28.01.2008 na základě Zakladatelské listiny       
o založení společnosti s ručením omezeným. Zakladatelem a 100% vlastníkem společnosti je statutární 
město Přerov.

Hlavní předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Orgány společnosti a jejich složení k 31.12.2015

Rada města Přerova v působnosti valné hromady společnosti.

Jednatel:
- Ing. Petr Měřínský

Společnost má jednoho jednatele, který je statutárním orgánem společnosti a zastupuje společnost 
ve všech věcech.
Jediným společníkem společnosti se 100 % obchodním podílem je statutární město Přerov.

Základní kapitál společnosti činí 200 tis. Kč (vklad města).

Společnost v současné době zajišťuje správu bytových domů pro 110 společenství vlastníků jednotek
(SVJ) a 4 bytové domy bez statutu právnických osob. Rozsah poskytovaných služeb je technická
správa nemovitostí, ekonomicko-administrativní služby, evidence a předpis plateb a doplňková 
realitní činnost.
V roce 2015 se společnost stala investorem a provozovatelem parkovacího domu pro jízdní kola. Tato
aktivita by měla přispět k dalšímu ekonomickému rozvoji společnosti.

Z hospodářské analýzy se jeví společnost jako zdravá a stabilizovaná.  

Hospodaření společnosti za rok 2015

výnosy 4.917 tis. Kč
náklady 4.821 tis. Kč
hospodářský výsledek 96 tis. Kč

Společnost vytvořila za rok 2015 účetní hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 96 tis. Kč.
Řádná valná hromada společnosti se konala dne 02.06.2016 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2015
následovně:

celkem čistý zisk 96 tis. Kč
nerozdělený zisk minulých let 96 tis. Kč 



Technické služby města Přerova, s. r. o.
údaje k 31.12.2015

Základní údaje o společnosti:

Obchodní jméno: Technické služby města Přerova, s. r. o.
Sídlo:                    Přerov I–Město, Na Hrázi 3165/17, PSČ 750 02
Právní forma:       společnost s ručením omezeným
IČ:                        278 41 090

Společnost Technické služby města Přerova, s. r. o., byla založena dne 02.04.2008 jako společnost, 
jejímž prioritním cílem je zajišťovat komunální služby ve městě Přerově.

Hlavní předmět podnikání:

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
- provozování pohřební služby 
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- silniční motorová doprava

Orgány společnosti a jejich složení:

Rada města Přerova v působnosti valné hromady společnosti.

Jednatel:
- Ing. Bohumír Střelec

Dozorčí rada:
- předseda – Mgr. Štěpán Schenk
- členové  – Petr Turanec, Valéria Švestková, Ing. Martin Mlčák, MBA, Jitka Korejzová

Prokura:
- Ing. Radek Koněvalík

Základní kapitál společnosti má hodnotu 97.872 tis. Kč. Jediným společníkem je statutární město 
Přerov.

Společnost na základě smlouvy o vykonávání sjednaných činností, která vzešla z veřejné zakázky na 
provedení komunálních služeb pro statutární město Přerov, provádí veškeré činnosti související se 
zajištěním správy, údržby a úklidu na území města, a to hlavně v oblasti svozu komunálního 
a separovaného odpadu. Společnost provozuje na skládce v Žeravicích třídící linku na separovaný 
odpad, kde jsou tříděny plastové obaly pro následnou expedici k zákazníkům. V roce 2015 začala 
společnost provozovat kompostárnu s kapacitou 2 500 tun bio odpadů za rok.

Dále se společnost zabývá údržbou komunikací a čištěním města, údržbou veřejné zeleně, údržbou 
parku Michalova, opravami a údržbou veřejného osvětlení a provozem útulku pro zatoulaná zvířata.
Společnost provozuje také pohřební službu v areálu přerovského hřbitova a realizuje správu hřbitovů 
v Přerově a v některých místních částech. 



Společnost spravuje 2 lesní hospodářské celky, a to Přerov – národní přírodní rezervaci Žebračka 
a Přerov II (Svrčov).

Podrobný komentář k jednotlivým oblastem vykonávaných činností je popsán ve výroční zprávě za 
rok 2015, která je přílohou tohoto materiálu.

Již tradičně vyhlašuje společnost soutěž ve sběru tříděného papíru na všech přerovských mateřských
a základních školách, cílem je propagace třídění odpadu u dětí a také podporuje další akce, např. Avon 
pochod proti rakovině prsu, Alfaolympiáda pro handicapované, Ukliďme Česko.

K 31.12.2015 pracovalo u společnosti 172 pracovníků v hlavním pracovním poměru. Od října 2015 se 
rozběhl nový projekt zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných. K vlastním sezónním pracovníkům 
bylo přijato z iniciativy statutárního města Přerova dalších 13 pracovníků na veřejně prospěšné práce,
spolufinancovaných ze zdrojů Úřadu práce České republiky. Na takto vytvořené pracovní příležitosti 
společnost získala dotaci ve výši 2.813 tis. Kč a vynaložila 3.227 tis. Kč osobních nákladů. 
V souvislosti s udělením alternativních trestů bylo v roce 2015 v oblasti prospěšných prací 
odpracováno celkem 2 878 hodin. 

Za rok 2015 vytvořila společnost účetní hospodářský výsledek, a to zisk, který dle účetních výkazů po 
zdanění činil 14.908 tis. Kč.

Hospodaření společnosti za rok 2015

výnosy 121.320 tis. Kč
náklady 106.412 tis. Kč
hospodářský výsledek 14.908 tis. Kč

Společnost vytvořila za rok 2015 hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 14.908 tis Kč. Řádná valná 
hromada společnosti se konala dne 02.06.2016 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2015 takto:

celkem čistý zisk 14.908 tis. Kč
sociální fond 455 tis. Kč
nerozdělený zisk 14.453 tis. Kč


