
Pořadové číslo:  40/4 

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 14.06.2018 

Návrh pro 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 6. 2018 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

bere na vědomí informaci o hospodaření společností Teplo Přerov a. s., Technické služby města 

Přerova, s. r. o., Přerovská rozvojová, s. r. o., Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., za rok 2017. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko Rady města Přerova: 

Rada města Přerova se bude návrhem zabývat na své 94. schůzi dne 14.06.2018. 

 

Stanovisko odboru ekonomiky: 

Údaje o činnosti a hospodaření společností byly čerpány z předložených výročních zpráv. Odbor 

ekonomiky doporučuje vzít informaci na vědomí.  

 

Důvodová zpráva: 

Dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, jsou v závěrečném účtu územního samosprávného celku mimo jiné obsaženy údaje o 

hospodaření jím zřízených nebo založených právnických osob. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 

znění pozdějších předpisů, stanovuje pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít 

účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jejichž daňové přiznání zpracovává a podává daňový 

poradce, termín pro podání daňového přiznání nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího 

období. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), stanoví 6 měsíční lhůtu od posledního dne předcházejícího účetního období pro 

projednání řádné účetní závěrky valnou hromadou společnosti. Dále stanoví způsob schválení účetní 



závěrky, rozdělení zisku a lhůtu splatnosti podílu na zisku. Z výše uvedených důvodů jsou informace o 

hospodaření společností předkládány samostatně. 

  

Přílohy materiálu tvoří informace o hospodaření společností včetně jejich výročních zpráv: 

 příloha č. 1 - Teplo Přerov a. s. 

 příloha č. 2 - Technické služby města Přerova, s. r. o. 

 příloha č. 3 - Přerovská rozvojová, s. r. o. 

 příloha č. 4 - Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.  

 

 

 


