
Pořadové číslo:  18/4.6.1. 

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 06.04.2021 

Návrh pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 4. 2021 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

TSMPr - smlouva o výkonu sjednaných činností – Dodatek č. 1 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu sjednaných činností – poskytování 

komunálních služeb a příkazní smlouvě č. MMPr/SML/1826/2020 uzavřené dne 15.12.2020 

mezi statutárním městem Přerov jako objednatelem a společností Technické služby města 

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

zhotovitelem, jehož předmětem je navýšení nejvýše přípustné ceny na částku 139.338.000,-

Kč včetně DPH a doplnění povinností objednatele a zhotovitele v oblasti odpadového 

hospodářství z důvodu změn vyvolaných vydáním nového zákona č. č. 541/2020 Sb., o 

odpadech účinného od 1.1.2021. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 1333 830 Poplatky za uložení 

odpadů 

  

2 000,0 + 3 050,0 5 050,0 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

  

526 197,9 * + 2 850,0 529 047,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 522 Komunální služby 133 438,0 + 5 900,0 139 338,0 



  

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 Komunální služby 

  

133 438,0 + 5 900,0 139 338,0 

 
 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit uzavření dodatku č. 1. Potřeba 

navýšení cen a doplnění povinností jsou vyvolány výhradně změnou legislativy. 

 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Příslušné odbory správy požádaly o rozpočtové opatření – 

posílení rozpočtu k výše uvedenému účelu. Budou navýšeny poplatky za uložení odpadů a k 

dofinancování výdajů bude převedena část rezervy roku 2020 určená na propad daňových příjmů, 

která se stane součástí zůstatku hospodaření roku 2020. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 59. schůzi dne 25.3.2021 usnesením č. 2163/59/7/2021 podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v navrženém znění. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov jako objednatel uzavřelo se společností Technické služby města Přerova, 

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

o výkonu sjednaných činností – poskytování komunálních služeb a příkazní smlouvu, jejímž 

předmětem je provádět pro objednatele všechny služby, činnosti a práce nezbytné pro zabezpečení 

chodu města (dále jen „činnosti a komunální služby“), kterými se rozumí: 

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 

ch) Provozování útulku pro zvířata 

i) Správa a údržba mobiliáře, drobných staveb, vodních prvků a vodárenských zařízení 

j) Údržba mostů, lávek a propustků 

k) Provozování veřejného WC  

l) 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).  



Celková sjednaná ceny byla stanovena ve výši 133 438 000,00 Kč vč. DPH. 

  

V souladu s čl. II. odst. 2. výše uvedené smlouvy Rada města Přerova na své 53. schůzi dne 

17.12.2020 schválila dílčí roční finanční rozpočty pro jednotlivé oblasti činností a komunálních služeb 

(budgety), jejich rozsahy a objemy a položkový ceník prací a služeb pro rok 2021.  

  

Dne 23. 12. 2020 vyšel ve sbírce zákonů zcela nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., jehož účinnost 

byla stanovena od 1.1.2021, který zavádí nový systém účtování poplatků. Mezi hlavní změny patří 

mimo jiné postupné zvyšování poplatku za ukládání odpadů na skládky, zavedení třídicí slevy z tohoto 

poplatku pro obce, zákaz skládkování využitelných odpadů od roku 2030 a uzákonění tzv. systému 

PAYT, tedy systému, kdy občané platí za svoz odpadu podle toho, kolik ho vyhodí do černé 

popelnice.  

  

Poplatníkem poplatku za ukládání odpadů na skládku podle nového zákona o odpadech (zákon č. 

541/2020 Sb.) je vlastník odpadu v okamžiku předávání na skládku. V případě komunálních odpadů, 

jejichž původcem je obec, je poplatníkem vždy tato obec, a to bez ohledu na to, kdo tyto odpady 

vlastní při uložení na skládku. Tato úprava byla zvolena tak, aby obec mohla ukládat odpady ve 

sníženém dílčím poplatku v rámci tzv. „slevy“ (dle § 157 nového zákona o odpadech). Snížená sazba 

poplatku podle § 157 o odpadech se vztahuje k odpadům, které bude od roku 2030 zakázáno 

skládkovat. Za splnění podmínek daných zákonem mohou být tyto odpady do výše stanoveného 

objemu pro každý kalendářní rok (200 kg na obyvatele v roce 2021) zahrnuty do dílčího poplatku 

podle přechodného ustanovení v § 157 zákona o odpadech a zpoplatněny pouze 500 Kč za tunu 

uloženého odpadu. U odpadů nad stanovený limit 200 kg na obyvatele v roce 2021, které budou 

uloženy na skládku již nebude možné uplatnit slevu a budou zpoplatněny skládkovacím poplatkem ve 

výši 800 Kč/tunu. 

S účinností nového zákona se dále navyšuje částka prostředků odváděných na rekultivační rezervu. Z 

původní částky 100 Kč za 1 tunu uloženého odpadu tato částka vzrostla na 145 Kč za tunu. 

Rekultivační rezerva (100 Kč/tunu) je zahrnuta technickými službami do kalkulace ceny za tunu 

přijatého odpadu a tedy i tato cena bude navýšena (o 45 Kč/tunu). 

  

Výše uvedené vyvolalo potřebu navýšit jak položkové ceníky, tak i celkovou nejvýše přípustnou cenu 

uvedenou v čl. III. odst. 1 výše uvedené smlouvy.  

  

Změna ceníků, které reflektují tuto změnu legislativy a navyšují cenu na příslušných položkách 

odpadového hospodářství, byla schválena Radou města Přerova na její 55. schůzi dne 27.1.2021. 

  

V původním schváleném ceníku byly uvedeny ceny za tunu uloženého odpadu včetně původní sazby 

rekultivační rezervy a bez skládkovacího poplatku. V nově schválených cenících je stanovena cena za 

tunu uloženého odpadu samostatně, rekultivační rezerva je samostatnou položkou ceníku stejně jako 

skládkovací poplatek vyplývající ze zákona. 

  

  

Jak je uvedeno výše, dalším nutným postupem je tedy změna celkové nejvýše přípustné ceny, kdy v 

rámci této předlohy je navrhováno její navýšení o 5.900.000,-Kč vč. DPH. Nová celková nejvýše 

přípustná cena tak bude nově činit 139.338.000,- Kč vč. DPH. Pří výpočtech sumy potřebné k 

navýšení celkové nejvýše přípustné ceny se vycházelo z posledně schválených ceníků a množství 

uložených odpadů na skládku v roce 2020. 

  

Dále je navrhováno do smlouvy doplnit povinnosti zhotovitele a objednatele v oblasti odpadového 

hospodářství, kdy i toto doplnění je prováděno v důsledku změny legislativy. Dodatkem se tedy do čl. 

VI. doplňuje nový odstavec, který nově zní: 

  

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich zneškodňování. 

Objednatel si vyhrazuje právo, ponechat ve svém majetku následující odpady, vzniklé z určitých 



činností zhotovitele v rámci plnění dle této smlouvy: 

• Provozování systému nakládání s komunálním odpadem – veškeré odpady vzniklé touto činností. 

• Péče o městskou zeleň – veškerý biologicky rozložitelný odpad vzniklý údržbou zeleně. 

• Správa, údržba a provozování parku Michalov a sportovně rekreačního areálu Laguna – veškerý 

biologicky rozložitelný odpad vzniklý údržbou zeleně. 

• Správa, údržba a provozování veřejných pohřebišť – veškerý biologicky rozložitelný odpad vzniklý 

údržbou zeleně. 

Za tyto odpady je povinen vést průběžnou evidenci o produkci a nakládání s nimi objednatel. 

   

Zastupitelstvu města Přerova je předkládáno k rozhodnutí schválit uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o výkonu sjednaných činností – poskytování komunálních služeb a příkazní smlouvě 

uzavřené s TSMPr v důsledku legislativních změn v oblasti odpadového hospodářství.  

 

 


