
Pořadové číslo:  35/5 
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Návrh pro 35. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 22. 1. 2018 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Memorandum o spolupráci 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření memoranda o spoluprácí mezi statutárním městem Přerov, Technickými 

službami města Přerova, s.r.o., se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 

IČ 27841090, Teplem Přerov a.s., se sídlem Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov, IČ 

25391453, VEOLIÍ ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 

110 00 Praha 1, IČ 49241214 a Veolií Využití odpadů ČR, s.r.o., se sídlem Huťská 1379, 272 

01 Kladno IČ 05647550, ve znění přílohy důvodové zprávy 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 

dle bodu 1 návrhu na usnesení včetně jeho podpisu 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

projednala tento materiál na své 82. schůzi dne 14.12.2017 a přijala následující usnesení č. 

3427/82/5/2017:  

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření memoranda o spolupráci mezi 

statutárním městem Přerov, Technickými službami města Přerova, s.r.o., se sídlem        Na Hrázi 

3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 27841090, Teplem Přerov a.s., se sídlem Blahoslavova 

1499/7, 750 02 Přerov, IČ 25391453, VEOLIÍ ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., se sídlem Na Florenci 

2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 49241214 a Veolií Využití odpadů ČR, s.r.o., se sídlem 

Huťská 1379, 272 01 Kladno IČ 05647550 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k 

jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 



Důvodová zpráva: 

Společnost VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. (Veolia) zastřešuje aktivity skupiny Veolia v ČR. 

Sem spadají i společnosti Veolia Využití odpadů ČR (VVO), s.r.o. a Veolia Energie ČR, a.s.(VEČR). 

VEČR připravuje v rámci ekologizace svých zdrojů jako jednu z variant výstavbu nového 

vícepalivového kotle v areálu Teplárny Přerov a současně odstavení stávajících uhelných kotlů.  

Jako jedním z možných druhů paliv pro uvažovaný kotel je počítáno s tuhým alternativním palivem 

(TAP), vyrobeným jako produkt zpracování zbytkového komunálního odpadu. Veolia se obrátila na 

město Přerov s návrhem spolupráce, pokud to bude technicky, legislativně a ekonomicky možné, v 

oblasti spalování TAP ze zbytkového komunálního odpadu. Cílem je navrhnout nejvhodnější 

technologii pro přípravu TAP.  

Tuto spolupráci budou zúčastněné subjekty stvrzovat přiloženým memorandem. Strany memoranda 

jsou statutární město Přerov, Technické služby města Přerova, s.r.o., Teplo Přerov a.s., VEOLIA 

ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o. 

Pokud budou výsledky spolupráce ukazovat na teoretickou možnost spalování TAP, tak bude 

vyhotovena studie ekonomické a technologické proveditelnosti. 

  

Příloha: Memorandum o spolupráci  

 

 


