
Pořadové číslo:  16/3.6.2. 

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 30.11.2020 

Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 12. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Smlouva o výkonu sjednaných činností  - poskytování komunálních služeb a příkazní 

smlouva 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření smlouvy o výkonu sjednaných činností - poskytování komunálních služeb a 

příkazní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako objednatelem a příkazcem a společností 

Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ: 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov jako zhotovitelem a příkazníkem, jejímž předmětem je provádění všech služeb, 

činností a prací nezbytných k zabezpečení chodu města v oblastech uvedených v důvodové zprávě za 

sjednanou cenu 133.438.000,-Kč vč. DPH. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let s účinností 

od 1.1.2021. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje uzavření smlouvy o výkonu sjednaných 

činností - poskytování komunálních služeb a příkazní smlouvy.   

 

 

Důvodová zpráva: 

Dne 9.9.2010 byla uzavřena ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.12.2012, dodatku č. 2 ze dne 25.2.2015 a 

dodatku č. 3 ze dne 17.10.2017 mezi statutárním městem Přerov jako objednatelem a společností 

Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ: 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov (dále jen "TSMPr") jako zhotovitelem smlouva o vykonávání sjednaných činností, na 

základě které TSMPr vykonávali na území města Přerova služby, činnosti a práve nezbytné pro 



zabezpečení chodu města. Finanční limity pro jednotlivé oblasti výkonu činností a služeb byly pevně 

ve smlouvě stanoveny, což způsobovalo nemožnost flexibilně reagovat na požadavky města a úpravy 

rozsahů jednotlivých oblastí.  

Smlouva tak postupem času ztratila na funkčnosti a bylo třeba zvolit jiný koncept smlouvy, který bude 

umožňovat pružněji reagovat na změny v rozsazích a cenách za služby.  

  

Orgánům města je předkládáno projednání uzavření nové smlouvy o výkonu sjednaných činností - 

poskytování komunálních služeb a příkazní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako 

objednatelem a příkazcem a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ: 27841090, se 

sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako zhotovitelem a příkazníkem, jejímž 

předmětem je provádění všech služeb, činností a prací nezbytných k zabezpečení chodu města v 

následujících oblastech:  

a. Provozování systému nakládání s komunálním odpadem 

b. Péče o městskou zeleň 

c. Správa, údržba a provozování dětských hřišť a sportovišť 

d. Péče o lesy 

e. Správa, údržba a provozování parku Michalov a sportovně rekreačního areálu Laguna 

f. Správa a údržba veřejného osvětlení a dopravní světelné signalizace 

g. Správa a údržba místních komunikací, účelových komunikací, svislého a vodorovného 

dopravního značení 

h. Správa, údržba a provozování veřejných pohřebišť 

i. Provozování útulku pro zvířata 

j. Správa a údržba mobiliáře, drobných staveb, vodních prvků a vodárenských zařízení 

k. Údržba mostů, lávek a propustků 

l. Provozování veřejného WC  

m. Fyzické a protokolární předání a převzetí pozemků v majetku objednatele, na kterých 

jsou vykonávány zhotovitelem činnosti spojené s plněním dle této smlouvy (jedná se o 

jakékoliv užívání veřejných ploch třetí stranou na základě žádosti podané u 

objednatele).  
Podrobný popis a technické podmínky jednotlivých výše uvedených činností a komunálních služeb 

jsou uvedeny v přílohách smlouvy  

Pro jednotlivé oblasti činností a komunálních služeb budou stanovovány dílčí roční finanční rozpočty 

(dále jen „budgety“) vycházející zejména z položkového ceníku prací a služeb platného pro daný rok. 

Budgety, rozsah a objem vykonávaných jednotlivých činností a komunálních služeb a případně 

položkový ceník prací a služeb pro další rok budou schvalovány Radou města Přerova, a to vždy 

nejpozději v měsíci listopadu. Budgety, rozsah a objem vykonávaných jednotlivých činností a 

komunálních služeb a případně položkový ceník prací a služeb pro rok 2021 bude schvalován na Radě 

města Přerova dne 17.12.2020. 

Tímto postupem zůstane smlouva variabilní a umožní větší flexibilitu.  

  

Původně byla STMPr pověřena zařízením záležitostí v souladu se smlouvou z roku 2009 v oblasti 

veřejných pohřebišť, péče o lesy a v oblasti spravovaného majetku mandátní smlouvou ze dne 

30.09.2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.6.2011 a dodatku č. 2 ze dne 13.6.2017. Tato smlouva bude 

nahrazena smlouvou příkazní, jejíž text je součástí nové projednávané smlouvy o výkonu sjednaných 

činností a zahrnuje oprávnění v těchto oblastech:  

1. Provozování veřejných pohřebišť - jednání při uzavírání, zrušování, výpovědích a odstoupení od 

smluv s občany či jinými subjekty v souvislosti s nájmem hrobových míst a podepisování těchto 

uvedených úkonů jménem příkazce 

2. Péče o lesy – jednání za příkazce v souvislosti s činnostmi v lesích dle schváleného Lesního 

hospodářského plánu, zejména činnosti související s těžbou a prodejem dřeva 

3. Správa majetku – jednání za příkazce v rámci reklamačních řízení v záruční době, pouze v případě 

majetku spravovaného příkazníkem. 

4. Zastupování příkazce jako vlastníka místních a účelových komunikací ve správních řízeních 

ohledně komunikací, které jsou příkazníkem spravovány 

  



Smlouva o výkonu sjednaných činností - poskytování komunálních služeb a příkazní smlouva 

bude uzavřena na dobu určitou 5 let s účinností smlouvy od 1.1.2021.   
Smluvní cena byla sjednána jako nejvýše přípustná ve výši 133.438.000,-Kč včetně DPH, může 

být změněna pouze za podmínek, že po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH, případně 

jiných, právně závazných daňových povinností. Dále bylo dohodnuto, že sjednaná cena bude vždy pro 

následující kalendářní rok navyšována o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního 

indexu spotřebitelských cen za aktuálně zveřejněných předchozích 12 měsíců po sobě jdoucích, 

Českým statistickým úřadem. 

  

Pro úplnost uvádíme, že pro uzavření smlouvy jsou naplněny podmínky dle § 11 zák. č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, pro užití vertikální spolupráce mezi 

statutárním městem Přerov jako veřejným zadavatelem a společností Technické služby města Přerova 

s.r.o., IČ: 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako dodavatelem a 

je tedy možné užívat výjimku z pravidel zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. 

Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou uzavírá veřejný zadavatel s jinou 

právnickou osobou jako dodavatelem, pokud 

a) sám nebo společně s jinými veřejnými zadavateli ovládá tuto osobu obdobně jako své vnitřní 

organizační jednotky, 

b) v takto ovládané osobě nemá majetkovou účast jiná osoba než ovládající veřejný zadavatel nebo 

ovládající veřejní zadavatelé a 

c) více než 80 % celkové činnosti takto ovládané osoby je prováděno při plnění úkolů, které jí byly 

svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem nebo ovládajícími veřejnými zadavateli nebo jinými 

právnickými osobami, které ovládající veřejný zadavatel nebo veřejní zadavatelé rovněž ovládají jako 

své vnitřní organizační jednotky. 

  

Rada města Přerova projednala záležitost na 52. schůzi dne 3.12.2020. O výsledku tohoto 

jednání bude Zastupitelstvo města Přerova informováno zpravodajem při projednávání tohoto 

návrhu.  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládáno k rozhodnutí uzavření Smlouvy o výkonu 

sjednaných činností - poskytování komunálních služeb a příkazní smlouvy se společností 

Technické služby města Přerova, s.r.o., jejímž předmětem je provádění všech služeb, činností a 

prací nezbytných k zabezpečení chodu města.  

 

 


