
P r o h l á š e n í    v k l a d a t e l e  

o vnesení nemovitých věcí jako předmětu vkladu  
dle ust. § 19 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

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

 
 

 

Statutární město Přerov  
IČ 00301825 

DIČ CZ00301825 

se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

zastoupené primátorem Ing. Petrem Měřínským 

(dále jako „vkladatel“) 

 

činí dnešního dne následující  

 

p r o h l á š e n í    v k l a d a t e l e  

o vnesení nemovitých věcí jako předmětu vkladu: 

 

Článek I. 

Vkladatel prohlašuje, že je jediným společníkem obchodní 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, jejíž základní kapitál činí 102.552.000,- Kč.  

 

 

Článek II. 

Vkladatel prohlašuje, že je na základě ust. § 1 a 2 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu 

některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, 

a kupní smlouvy ze dne 24.10.1991, která byla registrována Státním notářstvím v Přerově 

pod č.j. RI 2695/1991, zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 

pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 10001 pro obec 

Přerov, k.ú. Čekyně, jako výlučný vlastník následujících pozemků v k.ú. Čekyně: 

    - p.č. 1222/20 (orná půda) o výměře 753 m2,  

      - p.č. 1222/21 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 698 m2,  

    - p.č. 1222/12 (orná půda) o výměře 1 898 m2. 

 

 

Článek III. 

(1) Vkladatel prohlašuje ve smyslu ustanovení § 19 zákona o obchodních korporacích, 

že vnáší jakožto svůj nepeněžitý vklad 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, následující pozemky v k.ú. Čekyně: 

    - p.č. 1222/20 (orná půda) o výměře 753 m2,  

      - p.č. 1222/21 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 698 m2,  

    - p.č. 1222/12 (orná půda) o výměře 1 898 m2. 

 



(2) Vkladatel prohlašuje, že na nemovitých věcech specifikovaných v odst. 1 tohoto článku 

smlouvy neváznou žádná zástavní práva, věcná břemena ani žádné právní vady, že není 

žádným způsobem omezen v dispozici se svým majetkem a nebyla proti němu nařízena 

exekuce ani nebyl podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovitosti, prodejem 

nemovitosti, zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitosti nebo návrh na zřízení 

exekutorského zástavního práva.  

 

 

Článek IV. 

Vkladatel prohlašuje, že rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady 

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

Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, ze dne 23.5.2019, pojatého do notářského 

zápisu notářky Mgr. Aleny Vraníkové se sídlem v Přerově ze dne ... spisové značky 

N .../2019, NZ .../2019, bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu této společnosti, s tím, 

že: 

- základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 990.000,- Kč (slovy: 

devětsetdevadesáttisíc korun českých), tedy z původní výše základního kapitálu  

102.552,- Kč (slovy: stodvamilionypětsetpadesátdvatisíckorunčeských) na novou výši 

základního kapitálu 103.542.000,- Kč (slovy: stotřimilionypětsetčtyřicetdvatisíc korun 

českých), 

-   zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitým vkladem tvořeným nemovitými 

věcmi ve vlastnictví jediného společníka – částí pozemku p.č. 1222/9 (orná půda) 

označenou v geometrickém plánu č. 467-20/2019 ze dne 18.3.2019 jako pozemek 

p.č. 1222/20 (orná půda) o výměře 753 m2, částí pozemku p.č. 1222/10 (orná půda) 

označenou v geometrickém plánu č. 467-20/2019 ze dne 18.3.2019 jako pozemek 

p.č. 1222/22 (orná půda) o výměře 1 898 m2 a částí pozemku p.č. 1222/11 (ostatní 

plocha – jiná plocha) označenou v geometrickém plánu č. 467-20/2019 ze dne 18.3.2019 

jako pozemek p.č. 1222/21 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 698 m2, 

vše v k.ú. Čekyně,  

-  na emisní kurs jediného společníka bude započtena částka 990.000,- Kč (slovy: 

devětsetdevadesáttisíc korun českých), která byla určena znaleckým posudkem 

č. 2019/38, který vyhotovil znalec Ing. Ctibor Hošek dne 8.4.2019, kterým byla 

stanovena hodnota nemovitých věcí tvořících předmět nepeněžitého vkladu, 

-  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, 

-   jediný společník nepeněžitým vkladem zvyšuje svůj podíl ve společnosti. 

 

 

Článek V. 

Vkladatel prohlašuje, že dne 27.5.2019 provedl Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, 

katastrální pracoviště Přerov, v řízení sp.zn. Z-4092/2019-808 zápis změny jiných údajů 

katastru nemovitostí, spočívající v rozdělení pozemků p.č. 1222/9, p.č. 1222/10 

a p.č. 1222/11, vše v k.ú. Čekyně, dle geometrického plánu č. 467-20/2019 ze dne 18.3.2019, 

s tím, že do katastru nemovitostí byly nově zapsány mj. pozemky p.č. 1222/20 (orná půda) 

o výměře 753 m2, p.č. 1222/21 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 698 m2 

a p.č. 1222/22 (orná půda) o výměře 1 898 m2, vše v k.ú. Čekyně. 



Článek VI. 

Vkladatel prohlašuje, že svým prohlášením ze dne ..., které nabylo účinnosti dne ..., 

převzal 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: 

- částka zvýšení vkladu připadající na dosavadní podíl jediného společníka činí     

990.000,- Kč (slovy: devětsetdevadesáttisíc 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 103.542.000,- Kč (slovy: 

stotřimilionypětsetčtyřicetdvatisíc korun českých), 

-  nepeněžitý vklad je tvořen nemovitými věcmi ve vlastnictví jediného společníka – 

pozemky p.č. 1222/20 (orná půda) o výměře 753 m2, p.č. 1222/21 (ostatní plocha – 

jiná plocha) o výměře 698 m2 a p.č. 1222/22 (orná půda) o výměře 1 898 m2, 
vše v k.ú. Čekyně, 

-  na emisní kurs jediného společníka bude započtena částka 990.000,- Kč (slovy: 

devětsetdevadesáttisíc korun českých), která byla určena znaleckým posudkem 

č. 2019/38, který vyhotovil znalec Ing. Ctibor Hošek dne 8.4.2019, kterým byla 

stanovena hodnota nemovitých věcí tvořících předmět nepeněžitého vkladu, 

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

účinnosti prohlášení jediného společníka o převzetí vkladové povinnosti. 

 

 

Článek VII. 

Obchodní společnost Technické služby města Přerova, s.r.o. IČ 27841090, se sídlem 

Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, nabude vlastnické právo k nemovitým 

věcem uvedeným v čl. III odst. 1 prohlášení na základě rozhodnutí Katastrálního úřadu 

pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, o povolení vkladu vlastnického práva 

do katastru nemovitostí, a to zpětně k okamžiku podání návrhu na vklad.  

 

 

Článek VIII. 

(1) Prohlášení nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. 

 

(2) Prohlášení je vyhotoveno v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž dva stejnopisy 

si ponechá vkladatel, dva stejnopisy budou předány správci vkladů a jeden stejnopis bude 

přílohou návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 

(3) Vkladatel prohlašuje, že prohlášení učinil podle své pravé a svobodné vůle, což stvrzuje 

svým podpisem. 

 

 

Článek IX. 

Touto doložkou se osvědčuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání 

podmíněné zveřejněním záměru nepeněžitého vkladu tvořeného nemovitými věcmi 

do základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. na úřední 

desce obce ve dnech 28.2. – 15.3.2019 a následným schválením nepeněžitého vkladu 



tvořeného nemovitými věcmi do základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby 

města Přerova, s.r.o. Zastupitelstvem města Přerova na jeho 6. zasedání konaném dne 

17.6.2019 usnesením č. .... 

 

V Přerově dne ………………….                                     

 

 

 

                                                                                           …..…………………………                                             

                                                                                                   Ing. Petr Měřínský  

                                                                primátor 


