
Pořadové číslo:  26/4 

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 29.08.2022 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 9. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

bere na vědomí informaci o hospodaření společností Teplo Přerov, a. s., Vodovody a kanalizace 

Přerov, a. s., Technické služby města Přerova, s. r. o., Sportoviště Přerov, s. r. o. a Přerovská 

rozvojová, s. r. o., za rok 2021. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko Rady města Přerova: 

Rada města Přerova se předlohou zabývala na své 89. schůzi dne 14.07.2022 a předkládá k projednání 

Zastupitelstvu města Přerova.  

 

Stanovisko odboru ekonomiky:  

Odbor ekonomiky doporučuje vzít informaci na vědomí. 

 

Důvodová zpráva: 

Dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, se po skončení kalendářního roku souhrnně zpracovávají údaje o ročním hospodaření 

územního samosprávného celku do závěrečného účtu, jehož součástí jsou mimo jiné údaje o 

hospodaření jím zřízených nebo založených právnických osob. Zastupitelstvu obce ukládá § 43 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, projednat tento do 30. června 

následujícího roku. Vzhledem k tomu, že v termínu pro odevzdání předloh na červnové Zastupitelstvo 

města Přerova nebyly k dispozici výroční zprávy všech předmětných společností, byly zastupitelstvu 

předloženy základní informace o jejich hospodaření dostupné k tomuto datu (tyto byly zpracovány a 



jsou součástí Závěrečného účtu a výroční zprávy statutárního města Přerova za rok 2021) s tím, že s 

předložením kompletních informací budou zastupitelé seznámeni až po schválení výročních zpráv 

valnými hromadami společností. Součástí materiálu jsou výše uvedené zprávy společně s přehledem 

výsledků hospodaření včetně informace o rozdělení zisku či financování ztráty. 

  

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ JEDNOTLIVÝCH SPOLEČNOSTÍ  

Teplo Přerov, a. s.  
výnosy celkem 195 406 tis. Kč  

náklady celkem 175 628 tis. Kč  

hospodářský výsledek 19 778 tis. Kč  

  

hospodářský výsledek  

před zdaněním 

daň z příjmů  

právnických osob 

odložená daňová 

povinnost 

hospodářský výsledek  

po zdanění  

24 432 tis. Kč 4 493 tis. kč 161 tis. Kč 19 778 tis. Kč 

  

finanční prostředky k rozdělení za kalendářní rok 

2021  

19 778 453,95 Kč 

z toho: tvorba sociálního fondu  250 000,00 Kč 

tantiémy 416 200,00 Kč  

tvorba investičního fondu 19 112 253,95 Kč 

  

Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.  
výnosy 432 732 tis. Kč  

náklady 422 939 tis. Kč  

hospodářský výsledek 9 793 tis. Kč 

  

hospodářský výsledek 

před zdaněním 

daň z příjmů  

právnických osob 

odložená daňová 

povinnost 

hospodářský výsledek  

po zdanění  

12 291 tis. Kč - 4 tis. Kč 2 502 tis. Kč 9 793 tis. Kč  

  

finanční prostředky k rozdělení za kalendářní rok 

2021 

9 793 448,58 Kč 

z toho: podíl na zisku akcionářům 5 135 304,00 Kč  

podíl na zisku členům orgánu a. s.  396 200,00 Kč 

příděl do sociálního fondu  2 500 000,00 Kč 

příděl do investičního fondu 1 761 944,58 Kč 

  

Technické služby města Přerova, s. r. o. 
výnosy 153 404 tis. Kč  

náklady 149 318 tis. Kč  

hospodářský výsledek 4 086 tis. Kč 

  

hospodářský výsledek 

před zdaněním 

daň z příjmů  

právnických osob 

odložená daňová 

povinnost 

hospodářský výsledek 

po zdanění  

4 135 tis. Kč 49 tis. Kč - 4 086 tis. Kč 

  

finanční prostředky k rozdělení za kalendářní rok 

2021  

4 086 431,95 Kč 

z toho: příděl do sociálního fondu 1 000 000,00 Kč 

převod do fondu rozvoje a investic 3 086 431,95 Kč 

  

  

 

 



Přerovská rozvojová, s. r. o.  
výnosy 4 668 tis. Kč  

náklady 4 566 tis. Kč  

hospodářský výsledek 102 tis. Kč 

hospodářský výsledek 

před zdaněním 

daň z příjmů  

právnických osob 

odložená daňová 

povinnost 

hospodářský výsledek  

po zdanění  

102 tis. Kč - - 102 tis. Kč 

  

Zisk společnosti byl ponechán na účtu nerozděleného zisku.  

  

Sportoviště Přerov, s. r. o.  
výnosy 41 177 tis. Kč 

náklady 41 177 tis. Kč  

hospodářský výsledek 0  

 

 


