
Pořadové číslo:  29/3.1.1. 

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 9.6.2017 

Návrh pro 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 6. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad nemovitých věcí do základního 

kapitálu obchodní společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. - pozemků p.č. 

6603/1, p.č. 6603/2 včetně stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 311, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, p.č. 6604/1 a p.č. 6604/2 včetně jiné stavby č.p. 3187, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - nepeněžitém vkladu 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova do základního kapitálu obchodní 

společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 

3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov - pozemků p.č. 6603/1 (zahrada) o výměře 1967 m2, 

p.č. 6603/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 30 m2 včetně stavby pro rodinnou rekreaci 

č.e. 311, příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 6604/1 (ostatní plocha) o výměře 1822 

m2 a p.č. 6604/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 339 m2 včetně jiné stavby č.p. 3187, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova do základního kapitálu obchodní společnosti Technické 

služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 

02 Přerov - pozemků p.č. 6603/1 (zahrada) o výměře 1967 m2, p.č. 6603/2 (zastavěná plocha 

a nádvoří) o výměře 30 m2 včetně stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 311, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, p.č. 6604/1 (ostatní plocha) o výměře 1822 m2 a p.č. 6604/2 (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 339 m2 včetně jiné stavby č.p. 3187, příslušné k části obce Přerov 

I-Město, vše v k.ú. Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 



Koordinační skupina: 

Koordinanční skupina na svém 7. jednání, které se konalo dne 7.4.2017, nezaujala ve věci vkladu 

nemovitých věcí, které jsou předmětem této předlohy, do základního kapitálu obchodní společnosti 

Technické služby města Přerova, s.r.o. jednoznačné stanovisko. 

 

Komise pro záměry: 

Komise pro závěry přijala na svém 29. zasedání konaném dne 26.4.2017 usnesení, kterým doporučila 

Radě města Přerova schválit podání návrhu Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v 

navrženém znění. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova přijala na své 69. schůzi konané dne 11.5.2017 usnesení č. 2726/69/7/2017, 

kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v navrženém znění. 

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov je vlastníkem nemovitých věcí v k.ú. Přerov, které tvoří areál útulku pro 

opuštěná zvířata (viz nemovité věci pod bodem 1.) a které se nachází v sousedství útulku pro opuštěná 

zvířata (viz nemovité věci pod bodem 2.): 

1. p.č. 6604/1 (ostatní plocha) o výměře 1822 m2 a p.č. 6604/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o 

výměře 339 m2, jehož součástí je jiná stavba č.p. 3187, příslušná k části obce Přerov I-Město, 

  

2. p.č. 6603/1 (zahrada) o výměře 1967 m2 a p.č. 6603/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 

30 m2, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 311, příslušná k části obce Přerov I-

Město.  

  

Dle pokynu vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr pana Ing. Miloslava 

Dohnala mají být výše uvedené nemovité věci předmětem nepeněžitého vkladu do základního jmění 

obchodní společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 

3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov (dále jako „TSMPr, s.r.o.“). V této souvislosti dodáváme, že 

TSMPr, s.r.o. byly zapsány do obchodního rejstříku dne 2.4.2008 se základním kapitálem 200.000,- 

Kč, s tím, že následně došlo k navýšení základního kapitálu TSMPr, s.r.o. peněžitým vkladem 

statutárního města Přerova ve výši 10.000.000,- Kč a nepeněžitými vklady nemovitých a movitých 

věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova až na stávajících 97.872.000,- Kč (základní kapitál 

TSMPr, s.r.o. činil ke dni 14.4.2009 celkem 60.005.000,- Kč, ke dni 14.1.2010 celkem 64.209.000,- 

Kč, ke dni 26.8.2011 celkem 77.548.000,- Kč a od 18.11.2013 činí celkem 97.872.000,- Kč). 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr zpracoval v průběhu roku 2015 strategický 

materiál „Koncepce nakládání a využití domovního majetku statutárního města Přerova“, v němž byly 

nemovité věci pod bodem 2. označeny jako majetek pro statutární město Přerov nepotřebný, s tím, že 

odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr doporučil buď úplatný převod tohoto majetku, 

anebo demolici stavby a rozšíření pozemku pro stávající útulek. Koncepce byla následně postoupena k 

vyjádření Hospodářskému výboru, který doporučil převést tyto nemovité věci úplatně do vlastnictví 

TSMPr, s.r.o. a Výboru pro prán, rozvoj, investice a dopravu, který doporučil tyto nemovité věci 

prodat, pokud není záměr rozšíření zvířecího útulku. 

  

Dne 26.1.2017 přijala Rada města Přerova na své 62. schůzi usnesení č. 2355/62/7/2017, kterým 

podala návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí soupis nepotřebného majetku statutárního 

města Přerova a schválit záměr úplatného převodu nemovitých věcí, mj. pozemků p.č. 6603/1 a p.č. 

6603/2, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 311, příslušná k části obce Přerov I-Město, 

vše v k.ú. Přerov. 



Následně dne 20.2.2017 přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 25. zasedání usnesení č. 

714/25/3/2017, kterým schválilo záměr úplatného převodu nemovitých věcí, mj. pozemků p.č. 6603/1 

a p.č. 6603/2, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 311, příslušná k části obce Přerov I-

Město, vše v k.ú. Přerov. 

  

Vzhledem k tomu, že podle čl. II odst. 3 vnitřního předpisu č. 7/09 vydaného Radou města 

Přerova (Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování Rady města Přerova 

Zastupitelstva města Přerova o majetkoprávních úkonech) se zvláště významný záměr 

statutárního města Přerova (např. s ohledem na cenu převáděných nemovitostí, důležitost 

koncepce využití nemovitostí, význam ve vztahu k rozvoji Města apod.) směřující k úkonům dle 

ustanovení čl. I odst. 1 písm. b) těchto pravidel (mj. převod nemovitých věcí) přijímá formou 

usnesení Zastupitelstva města Přerova na základě podnětu i z vlastní iniciativy, je navrhováno 

předložit předmětný záměr k rozhodnutí Zastupitelstvu města Přerova. 

  
Výše uvedené nemovité věci jsou předmětem následujících právních vztahů: 

- prostor sloužící podnikání o výměře 10,60 m2 v jiné stavbě č.p. 3187, příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je součástí pozemku p.č. 6604/2 v k.ú. Přerov, je předmětem nájemní smlouvy, kterou 

uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel a TSMPr, s.r.o. jako nájemce dne 1.9.2009, ve 

znění dodatků č. 1 až 14 - nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, nájemné za nájem 

předmětného prostoru činí 10.600,- Kč/rok navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přičemž TSMPr, s.r.o. užívají 

předmětný prostoru k provozování hotelových služeb pro zvířata, 

  

- pozemek p.č. 6604/1 v k.ú. Přerov a prostor o výměře 341,95 m2 v jiné stavbě č.p. 3187, příslušné k 

části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 6604/2 v k.ú. Přerov jsou předmětem 

smlouvy o výpůjčce, kterou uzavřely statutární město Přerov jako půjčitel a TSMPr, s.r.o. jako 

vypůjčitel dne 1.9.2009, ve znění dodatků č. 1 až 3 – smlouva o výpůjčce je uzavřena na dobu 

neurčitou, přičemž účelem výpůjčky je provozování útulku pro odchycená zvířata. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb upozorňuje v souvislosti s navyšováním základního 

kapitálu orgány veřejné moci na to, že navyšování základního kapitálu orgány veřejné moci je obecně 

považováno za jednu z forem veřejné podpory. Podle rozhodovací praxe Evropské komise a judikatury 

Evropského soudního dvora se v případě navyšování základního kapitálu orgány veřejné moci nejedná 

o veřejnou podporu v případě, pokud je naplněn „princip soukromého investora“, v jehož rámci se 

posuzuje, zda by v konkrétním případě poskytl kapitál ve stejné výši a za stejných podmínek i 

soukromý investor fungující za běžných tržních podmínek, s tím, že do tohoto posuzování se 

nezahrnují sociální, regionální a sektorové dopady. O veřejnou podporu se tak nejedná v případě, že je 

poskytnut další kapitál do společnosti za předpokladu, že tento další kapitál je poskytnut ve výši 

odpovídající novým investičním potřebám a nákladům s tím přímo spojeným, pokud odvětví, v němž 

společnost působí, netrpí strukturálními nadkapacitami na běžném trhu a pokud je finanční pozice 

podniku zdravá (tj. nejedná se o společnost v obtížích a čelící strukturální nevyužité kapacitě). 

Princip soukromého investora byl vymezen mj. v rozhodnutích Evropského soudního dvora - případ C 

305/89 Itálie v Komise („Alfa Romeo“) a případ C 234/84 Belgie v Komise ("Boch"), ve kterém 

Evropský soudní dvůr mj. uvedl, že je třeba posuzovat, zda by soukromý investor ve stejný okamžik 

poskytl kapitál ve stejné výši a za stejných podmínek, s tím, že vhodnou cestou k určení, zda opatření 

zakládá veřejnou podporu, je stanovení zda, za jakých podmínek a v jakém rozsahu je podnik schopen 

získat sumu na kapitálových trzích. V případě podniku, jehož základní kapitál je téměř celý v držení 

orgánů veřejné moci, je třeba posoudit, zda by privátní akcionář s ohledem na rentabilitu vložených 

prostředků bez zvažování sociálních, regionálních a sektorálních dopadů, akciový kapitál upsal či 

nikoliv. Zmíněná rozhodnutí tak dávají jasný návod - pokud chtějí orgány veřejné moci postupovat v 

souladu se zmíněným principem, musí určitá opatření poskytovat za podmínek, které nebudou 

reflektovat především sociální a regionální aspekty, které privátní investor nezvažuje, neboť jeho 

cílem je maximalizace zisku, případně minimalizace ztrát. 

  



Předmětem předlohy je schválení záměru statutárního města Přerova – nepeněžitý vklad 

nemovitých věcí do základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby města Přerova, 

s.r.o. - pozemků p.č. 6603/1, p.č. 6603/2 včetně stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 311, příslušné k 

části obce Přerov I-Město, p.č. 6604/1 a p.č. 6604/2 včetně jiné stavby č.p. 3187, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov.  

 

 


