
Pořadové číslo:  25/9 

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 02.06.2022 

Návrh pro 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 6. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Petr Karola, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Prominutí pohledávky (smluvní pokuty) za firmou MOTO-TRUCK CZ s. r. o. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje prominutí pohledávky (smluvní pokuty) za firmou MOTO-TRUCK CZ s. r. o., se sídlem 

Seifertova 2834/33, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ: 29460824 v celkové výši 78 000,- Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova : 

Rada města Přerova projednala záležitost prominutí pohledávky (smluvní pokuty) za firmou MOTO-

TRUCK CZ s. r. o., na 86. schůzi konané dne 26.05.2022 pod číslem usnesení 3215/86/11/2022. 

 

Stanovisko Odboru vnitřní správy 

Odbor vnitřní správy doporučuje schválit usnesení dle návrhu na usnesení. 

 

Stanovisko Kanceláře primátora, oddělení ochrany a krizového řízení 

Oddělení ochrany a krizového řízení doporučuje schválit usnesení dle předloženého návrhu. 

 

Odbor ekonomiky 

Je na zvážení orgánů města, zda s ohledem na okolnosti případu předložený návrh na usnesení schválí. 

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov (jako kupující) uzavřelo dne 02.08.2021 s firmou MOTO-TRUCK CZ, s. r. o. 

(jako prodávajícím) Kupní smlouvu podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění, jejímž předmětem bylo dodání dvou kusů dopravních automobilů pro potřeby JSDH 



Přerov VII – Čekyně a JSDH Přerov V – Dluhonice za podmínek sjednaných v této smlouvě a jejích 

přílohách. Podle čl. 4.1 Kupní smlouvy byl prodávající povinen předat úplný a bezvadný předmět 

koupě nejpozději do dne 15.03.2022. Obě vozidla byla dodána a předána až dne 06.05.2022. Následně 

byla vyčíslena smluvní pokuta ve výši 78 000,- Kč, neboť obě vozidla byla dodána o 52 dní později. 

Smluvní pokuta byla stanovena ve výši 1 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 došlo k 

výraznému zpoždění ve výrobě a dodávkách dílů, což způsobilo nemožnost kompletace a dodání obou 

vozů v termínu stanoveném ve smlouvě. Jelikož zpoždění kompletní dodávky speciálních hasičských 

vozidel nebylo přímo zapříčiněno prodávajícím, žádáme o prominutí smluvní pokuty v celkové výši 

78 000,- Kč.  

 

 


