
Příloha č. 1 

Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti 
ve smyslu ust. § 224 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

 a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů 

 
 

 

Statutární město Přerov 

IČ 00301825  

se sídlem Bratrská 709/3, Přerov I-Město, 750 11 Přerov 

zastoupené primátorem Mgr. Vladimírem Puchalským 

 

činí níže uvedeného dne následující 

  

prohlášení o převzetí vkladové povinnosti: 

 

 

(1) Statutární město Přerov, IČ 00301825, se sídlem Bratrská 709/3, Přerov I-Město, 

750 11 Přerov, je jediným společníkem společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., 

IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43227.  

 

(2) Rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti  Technické 

služby města Přerova, s.r.o. pojatého do notářského zápisu notářky ... se sídlem v .....ze dne 

… spisové značky N .../2017, NZ .../2017, bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu této 

společnosti, s tím, že: 

a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4.680.000,- Kč (slovy: 

čtyřimilionyšestsetosmdesáttisíc korun českých), tedy z původní výše základního 

kapitálu 97.872.000,- Kč (slovy: devadesátsedmmilionůosmsetsedmdesátdvatisíc 

korun českých) na novou výši základního kapitálu 102.552.000,- Kč (slovy: 

stodvamilionůpětsetpadesátdvatisíc korun českých), 

b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitým vkladem tvořeným 

nemovitými věcmi ve vlastnictví jediného společníka – pozemky 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,  

c)  na emisní kurs jediného společníka bude započtena částka 4.680.000,- Kč (slovy: 

čtyřimilionyšestsetosmdesáttisíc korun českých), která byla určena znaleckým 

posudkem č. 216/2017, který vyhotovil znalec Ing. Ctibor Hošek dne 6.8.2017, 

kterým byla stanovena hodnota nemovitých věcí tvořících předmět nepeněžitého 

vkladu, 

d)  lhůta pro převzetí vkladové povinnosti jediným společníkem byla rozhodnutím 

jediného společníka stanovena na 2 měsíce ode dne rozhodnutí jediného společníka 

v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu, 

e)    jediný společník nepeněžitým vkladem zvyšuje svůj podíl ve společnosti. 
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(3) Statutární město Přerov, IČ 00301825, se sídlem Bratrská 709/3, Přerov I-Město, 

750 11 Přerov, tímto svým prohlášením přebírá vkladovou povinnost ke zvýšení svého 

dosavadního vkladu ve společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, 

se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43227, nepeněžitým vkladem, 

s tím, že: 

a) částka zvýšení vkladu připadající na dosavadní podíl jediného společníka činí 

4.680.000,- Kč (slovy: čtyřimilionyšestsetosmdesáttisíc korun českých), výše tohoto 

podílu je u jediného společníka 100 % a po zápisu zvýšení základního kapitálu bude 

tento 100 % podíl odpovídat vkladu jediného společníka ve výši 102.552.000,- Kč 

(slovy: stodvamilionůpětsetpadesátdvatisíc korun českých), 

b)  nepeněžitý vklad je tvořen nemovitými věcmi ve vlastnictví jediného společníka – 

pozemky 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, 

c)  na emisní kurs jediného společníka bude započtena částka 4.680.000,- Kč (slovy: 

čtyřimilionyšestsetosmdesáttisíc korun českých), která byla určena znaleckým 

posudkem č. 216/2017, který vyhotovil znalec Ing. Ctibor Hošek dne 6.8.2017, kterým 

byla stanovena hodnota nemovitých věcí tvořících předmět nepeněžitého vkladu, 

d)  vkladová povinnost bude jediným společníkem splněna ve lhůtě 1 měsíce ode dne 

účinnosti prohlášení jediného společníka o převzetí vkladové povinnosti. 

 

(4) Statutární město Přerov prohlašuje, že převzetí vkladové povinnosti bylo schváleno 

Zastupitelstvem města Přerova na jeho 76. zasedání konaném dne 7.9.2017 usnesením č. ... 

bod 1. 

 

   V Přerově dne ……………….. 

 

 

 

………………………………. 

    Mgr. Vladimír Puchalský 

                  primátor 

 

 

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

Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, tímto prohlašuje, že toto prohlášení 

níže uvedeného dne za společnost převzal. 

 

V Přerově dne ……………… 

 

 

 

 ……………………………..... 

         Ing. Bohumír Střelec 

                    jednatel 


