
Pořadové číslo:  22/3.5.1. 

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 25.11.2021 

Návrh pro 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 12. 2021 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod movité věci – traktoru KOBOTA, typ M11, varianta: M135GXRZ, 

identifikační číslo vozidla (VIN): 70209, registrační značka vozidla (RZ): M01 1650, inventární číslo 

039-00000181, včetně všech jeho součástí a příslušenství, z vlastnictví statutárního města Přerova do 

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

3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní cenu ve výši 683.300,- Kč, která bude navýšena o 

DPH v platné sazbě daně, s tím, že společnost Technické služby města Přerova, s.r.o. nabyde 

vlastnické právo k movité věci jako předmětu převodu dnem 1.1.2022. Součástí kupní smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako prodávajícím a společností Technické služby města Přerova, s.r.o. 

jako kupujícím bude ujednání, že kupní cena bude uhrazena statutárnímu městu Přerov ve dvou 

splátkách tak, že 1. splátka ve výši 341.650,- Kč bude uhrazena do 31.3.2022 a 2. splátka ve výši 

341.650,- Kč bude uhrazena do 30.9.2022. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova přijala na své 74. schůzi konané dne 18.11.2021 usnesení č. 2763/74/8/2021, 

kterým v bodě 2. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v navrženém znění. 

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov je vlastníkem movité věci - traktoru KOBOTA, typ M11, varianta: 

M135GXRZ, identifikační číslo vozidla (VIN): 70209, registrační značka vozidla (RZ): M01 



1650, inventární číslo 039-00000181, která se nachází v areálu skládky TKO Přerov XII-Žeravice a 

která tvoří technologickou část stavby „Kompostárna v Přerově XII–Žeravicích“ - stavby kontejnerové 

kompostárny vybavené technologickým zařízením pro příjem a zpracování kuchyňských odpadů ze 

společného stravování (tzv. gastroodpady) a zařízením pro zpracování nerecyklovatelných složek 

papíru vytříděného ze směsného komunálního odpadu, která byla dokončena v roce 2014. 

  

Výše uvedenou movitou věc v současné době užívá společnost Technické služby města Přerova, s.r.o., 

IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov (dále jako „TSMPr, s.r.o.“) 

jako nájemce na základě nájemní smlouvy č. MMPr/SML/0101/2015, kterou dne 13.2.2015, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 6.4.2020 a dodatku č. 2 ze dne 24.9.2021, uzavřely statutární město Přerov jako 

pronajímatel a TSMPr, s.r.o. jako nájemce na dobu určitou do 31.12.2021 na nájem nemovitých a 

movitých věcí, které tvoří stavební a technologickou část stavby „Kompostárna v Přerově XII-

Žeravicích“ a pozemků pod touto stavbou, které jsou ohraničeny plotem kompostárny – pozemků p.č. 

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

skládka) o výměře 58 m2 a části pozemku p.č. 1538/9 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 

325 m2, vše v k.ú. Žeravice.  

  

Dne 14.10.2021 byla odboru správy majetku a komunálních služeb doručena žádost TSMPr, s.r.o. o 

odkoupení výše uvedené movité věci za cenu obvyklou 683.300,- Kč (bez DPH), jejíž výše byla 

stanovena znaleckým posudkem č. 3270/54/2021, který vyhotovil znalec *** dne 12.10.2021, přičemž 

TSMPr, s.r.o. požádaly o možnost uhrazení kupní ceny ve dvou stejně velkých splátkách (1. splátka do 

31.3.2022 a 2. splátka do 30.9.2022), a to z důvodu očekávaných plateb, které se týkají pořizování 

nových investic pro odpadové hospodářství.  

  

Pro úplnost uvádíme, že TSMPr, s.r.o. ve své žádosti ze dne 14.10.2021 požádaly statutární město 

Přerov rovněž o úplatný převod dalšího movitého majetku tvořícího zařízení kompostárny - čerpadla 

HERON za cenu obvyklou ve výši 11.200,- Kč (bez DPH), kontejneru na sypký materiál KOVOK za 

cenu obvyklou ve výši 25.760,- Kč (bez DPH) a překopávače kompostu ENERGREEN za cenu 

obvyklou ve výši 152.600,- Kč (bez DPH), jejichž výše byla stanovena znaleckým posudkem č. 

3271/55/2021, který vyhotovil znalec *** dne 12.10.2021, přičemž TSMPr, s.r.o. navrhly odkoupit 

tyto movité věci v měsíci lednu 2022 po ukončení nájmu movitých věcí, s tím, že úhrada kupní ceny 

by byla provedena na základě faktury se splatností 21 dnů (pozn. celková cena obvyklá výše uvedených 

movitých věcí činí 189.560,- Kč (bez DPH)).  

  

TSMPr, s.r.o. ve své žádosti ze dne 14.10.2021 dále uvedly, že o ostatní movitý majetek tvořící 

zařízení kompostárny nemají zájem, neboť pro něj v současné době nemají uplatnění (pozn. jedná se 

o drtič-mísič ZAGO ECOGREEN 15 SD, prosévací síto FLIPSCREEN S 45, aerobní fermentor 

pro zpracování kuchyňského odpadu BM 1500, drtič kuchyňského odpadu D 3, kontejner pro 

příjem gastroodpadů KS 500). 

  

S ohledem na skutečnost, že Zastupitelstvo města Přerova si v čl. I. odst. 4 jednacího řádu 

Zastupitelstva města Přerova vyhradilo mj. projednávání převodu movitých věcí a návrhů obsahů 

smluv o převodu movitých věcí z majetku statutárního města Přerova, jejichž předpokládaná hodnota 

přesahuje částku 200.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (výše uvedený článek jednacího řádu 

Zastupitelstva města Přerova se vztahuje na převod traktoru KUBOTA) a s ohledem na různé způsoby 

provedení úhrad kupních cen požadovaných ze strany TSMPr, s.r.o. (tj. jednorázovou úhradu kupní 

ceny za převod čerpadla HERON, kontejneru na sypký materiál KOVOK a překopávač kompostu 

ENERGREEN a úhradu kupní ceny ve dvou splátkách za převod traktoru KUBOTA), budou mezi 

statutárním městem Přerov jako prodávajícím a TSMPr, s.r.o. jako kupujícím uzavřeny dvě samostatné 

kupní smlouvy na převod movitých věcí. 

  

S ohledem na výše uvedené přijala Rada města Přerova na své 74. schůzi konané dne 18.11.2021 

usnesení č. 2763/74/8/2021, kterým v bodě 1. usnesení schválila úplatný převod movitých věcí - 

čerpadla HERON, kontejneru na sypký materiál KOVOK a překopávače kompostu ENERGREEN z 



vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví TSMPr, s.r.o. za celkovou kupní cenu ve výši 

189.560,- Kč, která bude navýšena o DPH v platné sazbě daně, s tím, že TSMPr, s.r.o. nabydou 

vlastnické právo k movitým věcem jako předmětu převodu dnem 1.1.2022, a v bodě 2. usnesení 

podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod movité věci – traktoru KOBOTA, 

včetně všech jeho součástí a příslušenství, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

TSMPr, s.r.o. za kupní cenu ve výši 683.300,- Kč, která bude navýšena o DPH v platné sazbě daně, s 

tím, že TSMPr, s.r.o. nabydou vlastnické právo k movité věci jako předmětu převodu dnem 1.1.2022, 

přičemž součástí kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako prodávajícím a TSMPr, s.r.o. 

jako kupujícím bude ujednání, že kupní cena bude uhrazena statutárnímu městu Přerov ve dvou 

splátkách tak, že 1. splátka ve výši 341.650,- Kč bude uhrazena do 31.3.2022 a 2. splátka ve výši 

341.650,- Kč bude uhrazena do 30.9.2022. 

  

Předmětem předlohy je schválení úplatného převodu movité věci - traktoru KUBOTA, který 

tvoří technologickou část stavby „Kompostárna v Přerově XII–Žeravicích“, z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.  

 

 


