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Návrh pro 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 2. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Zdeněk Kadlec, referent 
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Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad tvořený nemovitými věcmi ve 

vlastnictví statutárního města Přerova – částmi pozemků p.č. 1222/9, p.č. 1222/10 a p.č. 

1222/11, vše v k.ú. Čekyně, do základního kapitálu obchodní společnosti Technické 

služby města Přerova, s.r.o.  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje záměr statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad tvořený nemovitými věcmi ve 

vlastnictví statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 1222/9 (orná půda) o výměře cca 900 m2, 

částí pozemku p.č. 1222/10 (orná půda) o výměře cca 2 070 m2 a částí pozemku p.č. 1222/11 (ostatní 

plocha – jiná plocha) o výměře cca 800 m2, vše v k.ú. Čekyně, 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. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

S ohledem na časovou tíseň nebyl záměr nepeněžitého vkladu nemovitých věcí, které jsou předmětem 

této předlohy, do základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. 

projednáván v koordinanční skupině. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova přijala na své 5. schůzi konané dne 13.12.2018 usnesení č. 118/5/7/2018, kterým 

podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v navrženém znění. 

 



Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov je vlastníkem pozemků, které se nachází v sousedství skládky TKO Přerov – 

Žeravice (dále jako „skládka“), která je ve vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, 

s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, Přerov (dále jako „TSMPr, s.r.o.“): 

  

- p.č. 1222/9 (orná půda) o výměře 31 668 m2, p.č. 1222/10 (orná půda) o výměře 5 389 m2 a p.č. 

1222/11 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 3 402 m2, vše v k.ú. Čekyně (pozn. jedná se o 

pozemky, které byly předmětem žádosti TSMPr, s.r.o. ze dne 31.10.2018 (viz níže) a které budou 

předmětem nepeněžitého vkladu do základního kapitálu TSMPr, s.r.o.),  

  

- p.č. 1538/3 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 3 408 m2 a p.č. 1538/7 (ostatní 

plocha - skládka) o výměře 58 m2, oba v k.ú. Žeravice (pozn. jedná se o pozemky, které sice byly 

předmětem žádosti TSMPr, s.r.o. ze dne 31.10.2018 (viz níže), které však nebudou předmětem 

nepeněžitého vkladu do základního kapitálu TSMPr, s.r.o.). 

  

Dne 31.10.2018 byla statutárnímu městu Přerov doručena žádost TSMPr, s.r.o., aby všechny výše 

uvedené pozemky byly předmětem nepeněžitého vkladu do základního kapitálu TSMPr, s.r.o. Žádost 

byla odůvodněna tím, že na základě projektu, který si nechalo zpracovat statutární město Přerov a 

který řeší rozšíření stávající kompostárny na požadovanou kapacitu minimálně 6.000 tun BIO odpadu 

za rok s další možností případného rozšíření, rozhodlo vedení TSMPr, s.r.o. o realizaci této investiční 

akce ze zdrojů společnosti v roce 2019. Předpokládaná částka je cca 15 mil. Kč (bez DPH) s tím, že je 

nutno ještě do celkového objemu financí započítat prostředky na odvod ze záboru orné půdy (plocha 

cca 2 640 m2). V rámci této akce bude nutno vyřešit vlastnictví pozemků, na kterých bude tato stavba 

umístěna, přičemž tyto pozemky jsou částečně ve vlastnictví statutárního města Přerova a částečně ve 

vlastnictví TSMPr, s.r.o. 

  

TSMPr, s.r.o. v žádosti uvedly, že vzhledem ke svému předpokladu, že by mohly začít s realizací 

projektu na jaře 2019, musí výběrové řízení na zhotovitele proběhnout na přelomu roku 2018 – 2019. 

V návaznosti na výše uvedené TSMPr, s.r.o. požádaly, aby materiály na jednání orgánů obce byly 

zpracovány v co nejbližším termínu. V případě, že nebude rozhodnuto o tomto vkladu, požádaly 

TSMPr, s.r.o. statutární město Přerov o povolení realizace této stavby na pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Přerova. TSMPr, s.r.o. požádaly projednat veškeré tyto materiály co nejdříve i z 

toho důvodu, že předpokládají možnost podání dotace na rozšíření kompostárny, přičemž tuto žádost 

musejí podat nejpozději v měsíci lednu 2019. 

  

Pro úplnost uvádíme, 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 102.552.000,- 

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, ke dni 18.11.2013 celkem 

97.872.000,- Kč a od 2.11.2017 činí celkem 102.522.000,- Kč). 

  

Na jednání, které se konalo dne 16.11.2018 u náměstka primátora Michala Záchy za přítomnosti 

zástupců odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr, odboru řízení projektů a 

investic MMPr a TSMPr, s.r.o., bylo dohodnuto, že předmětem vkladu do základního kapitálu 

TSMPr, s.r.o. by neměly být všechny pozemky, které jsou uvedeny v žádosti TSMPr, s.r.o. ze 

dne 30.10.2018, ale pouze části pozemků, které by měly být předmětnou stavbou zastavěny.   

Vzhledem k tomu, že přesné výměry částí pozemků p.č. 1222/9, p.č. 1222/10 a p.č. 1222/11, vše v 

k.ú. Čekyně, které by měly být předmětem nepeněžitého vkladu do základního kapitálu TSMPr, 

s.r.o., budou známy až po zaměření předmětných částí pozemků geometrickým plánem, byly 

výměry předmětných částí výše uvedených pozemků stanoveny pro účely schválení záměru 

statutárního města Přerova na základě ne zcela přesného měření v informačním systému GIS, s 



tím, že zjištěné výměry byly pro jistotu nadsazeny o cca 20% (pozn. v případě, že by ve 

zveřejněném záměru obce byly uvedeny předmětné části pozemků s menšími výměrami, než jaké by 

byly později stanoveny geometrickým plánem, bylo by nutné schválit v orgánech obce nový záměr 

obce a následně ho zveřejnit vyvěšením na úřední desce obce).  
Pozemky p.č. 1222/9, p.č. 1222/10 a p.č. 1222/11, vše v k.ú. Čekyně, jsou předmětem pachtovní 

smlouvy č. MMPr-SML/0864/2014, kterou dne 20.8.2014 uzavřely s účinností dnem 1.7.2014 

statutární město Přerov jako propachtovatel a Zemědělské družstvo Kokory, IČ 00149225, se sídlem 

č.p. 381, 751 05 Kokory, jako pachtýř. Pachtovní smlouva je uzavřena na dobu určitou 5 let (tj. do 

1.7.2019), přičemž pachtovné je stanoveno dohodou smluvních stran v celkové výši 87.748,22 Kč, tj. 

2.300,- Kč/ha/rok (pozn. předmětem pachtovní smlouvy jsou kromě pozemků p.č. 1222/9, p.č. 

1222/10 a p.č. 1222/11, vše v k.ú. Čekyně, rovněž další pozemky v k.ú. Žeravice, k.ú. Čekyně, k.ú. 

Penčice, k.ú. Penčičky, k.ú. Popovice u Přerova a k.ú. Předmostí). 

  

V souvislosti se stavbou kompostárny uvádíme, že dne 13.2.2015 uzavřely statutární město Přerov 

jako pronajímatel a TSMPr, s.r.o. jako nájemce nájemní smlouvu č. MMPr-SML/0101/2015, na jejímž 

základě pronajímatel přenechal nájemci do užívání pozemky p.č. 1538/3, p.č. 1538/7 a část pozemku 

p.č. 1538/9 o výměře 325 m2, vše v k.ú. Žeravice, stavební části kompostárny (viz níže) a 

technologickou část kompostárny (viz níže), a to za účelem provozování kompostárny. Nájemní 

smlouva je uzavřena na dobu určitou do 30.9.2020, přičemž nájemné je stanoveno dohodou smluvních 

stran ve výši 140.469,42 Kč/rok (11.705,78 Kč/měsíc), které bude navýšeno o DPH v platné sazbě 

daně, za nájem pozemků p.č. 1538/3, p.č. 1538/7 a části pozemku p.č. 1538/9 o výměře 325 m2, vše v 

k.ú. Žeravice, a stavební části kompostárny (viz níže) a ve výši 60.763,64 Kč/rok (5.063,63 Kč/měsíc), 

které bude navýšeno o DPH v platné sazbě daně, za nájem technologické části kompostárny (viz níže). 

  

Kompostárna se skládá z následujících částí: 

  

a) stavební část kompostárny: 

- zastřešené skladovací boxy, 

- komunikace a zpevněné plochy,  

- kanalizace a rozvod vody pro zkrápění,  

- venkovní osvětlení, 

- oplocení, 

b) technologická část kompostárny:  

- kolový traktor s čelním nakladačem a lopatou KUBOTA M 135 GX + čelní nakladač 

a lopata,  

- drtič-mísič ZAGO ECOGREEN 15 SD, 

- překopávač kompostu EAK 3000, 

- prosévací síto FLIPSCREEN S 45, 

- čerpadlo HERON EMPH 80 W, 

- aerobní fermentor pro zpracování kuchyňského odpadu BM 1500, 

- drtič kuchyňského odpadu D 3, 

- kontejner pro příjem gastroodpadů KS 500, 

- kontejner na sypký materiál KOVOK. 

Výstavba kompostárny byla realizována statutárním městem Přerov za použití dotace poskytnuté 

Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“) z Operačního programu Životní prostředí. 

Pro poskytnutí a čerpání dotace stanovil SFŽP mj. podmínku, jejíž splnění musí příjemce dotace 

zajistit po dobu 5 let od ukončení realizace akce (tj. do 30.9.2020), že příjemce dotace musí 

zabezpečit, že kompostárna nebude převedena na jinou osobu ani jinak právně zatížena, 

zejména zastavena ve prospěch jiné osoby, vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon 

práv z nich odvozených neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu.  
Vzhledem k tomu, že na základě konzultací odboru koncepce a strategického rozvoje MMPr se SFŽP 

bylo zjištěno, že žadatelem o poskytnutí dotace na výstavbu kompostárny může být statutární město 

Přerov a jejím následným provozovatelem TSMPr, s.r.o. jako společnost, jejímž jediným společníkem 

je statutární město Přerov, bylo na jednáních konaných před zahájením výstavby kompostárny 



rozhodnuto, že právní vztah k nemovitým a movitým věcem tvořícím kompostárnu bude mezi 

statutárním městem Přerov a TSMPr, s.r.o. upraven nájemní smlouvou. Na základě následné dohody 

mezi odborem správy majetku a komunálních služeb MMPr a TSMPr, s.r.o. bylo dohodnuto, že 

statutární město Přerov přenechá TSMPr, s.r.o. do nájmu TSMPr, s.r.o. nejen části pozemků p.č. 

1538/3 a p.č. 1538/9 v k.ú. Žeravice, které jsou přímo zastavěny stavbou kompostárny, ale rovněž část 

pozemku p.č. 1538/3 a pozemek p.č. 1538/7 v k.ú. Žeravice, na kterých se nachází travnaté svahy 

navazující na kompostárnu (pozn. pozemky ohraničené stavbou nového plotu kompostárny). 

  

S ohledem na skutečnost, že podle čl. II odst. 5 vnitřního předpisu č. 12/2017 vydaného Radou 

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

Přerova Zastupitelstva města Přerova o majetkoprávních jednáních) se záměr města směřující k 

nepeněžitému vkladu do právnické osoby tvořenému hmotnou nemovitou věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova přijímá formou usnesení Zastupitelstva města Přerova, je 

předmětný záměr předložen k rozhodnutí Zastupitelstvu města Přerova.  
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 je 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. V případě, že 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 – nepeněžitého vkladu 

tvořeného nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova – částmi pozemků p.č. 

1222/9, p.č. 1222/10 a p.č. 1222/11, vše v k.ú. Čekyně, do základního kapitálu obchodní 

společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. v souvislosti s realizací projektu spočívajícího 

v rozšíření kompostárny na skládce TKO Přerov - Žeravice.  

 

 


