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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 21.11.2012

Předloha pro 15. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční                   
dne 10. 12. 2012

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

Zpracovatel: OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
Ing. EVA ŘEZÁČOVÁ, vedoucí oddělení rozpočtu
Bc. ZDEŇKA NOVOTNÁ, referent
Ing. TOMÁŠ PŘIKRYL, referent oddělení rozpočtu

Název materiálu:

Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08, uzavřené 
dne 5.5.2008 mezi statutárním městem Přerov jako předávajícím a společností Teplo Přerov a. s., IČ 
25391453, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Blahoslavova 1499/7 jako příjemcem, ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 9.3.2009, dodatku č. 2 ze dne 27.4.2009, dodatku č. 3 ze dne 17.2.2010 a dodatku č. 4 ze 
dne 20.9.2012 ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012

2. schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3412 242  Sportovní zařízení v majetku
 obce (Teplo Přerov a. s.)

30 106,5 - 4 000,0 26 106,5

3639 530  Komunální služby a územní
 rozvoj j. n.

9 325,5 + 4 000,0 13 325,5



ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

242  Sportovní zařízení v majetku
 obce (Teplo Přerov a. s.)

30 106,5 - 4 000,0 26 106,5

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

Rada města Přerova se předlohou zabývala na 52. schůzi, která se uskutečnila dne 20.11.2012 
a podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě           
o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s.

Stanovisko odboru ekonomiky:

Odbor ekonomiky doporučuje schválit uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí dotace 
společnosti Teplo Přerov a. s.

Stanovisko odboru správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit uzavření dodatku č. 5 ke 
smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s.

Stanovisko organizace Teplo Přerov a. s.:

Společnost Teplo Přerov a. s. souhlasí s navrhovaným zněním dodatku č. 5 ke smlouvě          
o poskytnutí dotace.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova schválilo na svém 15. zasedání, konaném dne 5.5.2008, usnesením číslo 
344/15/3/2008, uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti Teplo Přerov a. s. na provoz 
a rekonstrukci sportovních zařízení v majetku statutárního města Přerova, a to Plaveckého areálu 
Přerov a Penčice a Zimního stadionu v Přerově. Smlouva o poskytnutí dotace byla mezi smluvními 
stranami uzavřena dne 5.5.2008 pod číslem 11-015-001-08 (dále jen smlouva).

Na svém 20. zasedání, konaném dne 2.2.2009, schválilo Zastupitelstvo města Přerova usnesením číslo 
598/20/3/2009, uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě. Dodatkem bylo umožněno použití vykázané úspory 
nejen na investice pronajatého nemovitého majetku, ale i na investice do hmotného a nehmotného 
majetku, jak je definovaný v zákoně o daních z příjmů, potřebného k provozu sportoviště. Dodatek    
č. 1 smlouvy byl uzavřen dne 9.3.2009.

Na svém 21. zasedání, konaném dne 20.4.2009, schválilo Zastupitelstvo města Přerova usnesením 
číslo 655/21/6/2009, uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě. Dodatkem došlo ke zpřesnění výpočtu výše 
dotace (rozpočtu) v jednotlivých letech v závislosti na míře inflace. Dodatek č. 2 smlouvy byl uzavřen 
dne 27.4.2009.

Na svém 28. zasedání, konaném dne 8.2.2010, schválilo Zastupitelstvo města Přerova usnesením číslo 
924/28/4/2010, uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě. Dodatek řešil prodloužení smlouvy o poskytnutí 
dotace v návaznosti na prodloužení nájemní smlouvy č. 23-002-060-08 ve znění pozdějších dodatků, 



do roku 2014, opravy a udržování nad rámec běžné údržby a způsob výpočtu úspory dotace. Dodatek 
č. 3 smlouvy o poskytnutí dotace byl uzavřen dne 17.2.2010.

Na svém 13. zasedání, konaném dne 10.9.2012, schválilo Zastupitelstvo města Přerova usnesením 
číslo 574/13/4/2012, uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě. Dodatek řešil prodloužení uvedené smlouvy 
ve znění pozdějších dodatků, v návaznosti na prodloužení nájemní smlouvy č. 23-002-060-08, ve 
znění pozdějších dodatků, do roku 2018, použití dotace na provoz a investice také u majetku 
společnosti Teplo Přerov a. s., a to pouze k účelům, které přímo souvisí s činností sportovních 
zařízení. V Čl. 4 bylo doplněno ustanovení o povinnosti dodržování zákona č. 137/2006 Sb.,               
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání zakázek vztahujících se k předmětu 
smlouvy a úpravy sankčních ujednání v souvislosti se změnou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 4 smlouvy byl uzavřen dne 
20.9.2012.

Dodatek č. 5, jehož návrh je nyní předkládán, řeší snížení vypočtené částky dotace společnosti Teplo 
Přerov a. s. pro rok 2012 o 4.000.000,- Kč (slovy čtyřimilionykorunčeských). Výše uvedenou částku je 
příjemce dotace povinen vrátit statutárnímu městu Přerov ve lhůtě do 28.12.2012 na účet uvedený       
v záhlaví dodatku. Vrácené finanční prostředky budou použity dle rozhodnutí orgánů města. Jednou   
z možností, na základě záměru schváleného Zastupitelstvem města Přerova, je použít tyto finanční 
zdroje k úhradě kupní ceny sportovní haly.

Představenstvo společnosti Teplo Přerov a. s. se zabývalo dne 22.10.2012 návrhem dodatku č. 5, jehož 
předmětem je snížení dotace na rok 2012 o částku ve výši 4.000.000,- Kč (slovy 
čtyřimilionykorunčeských). Tento návrh byl představenstvem společnosti odsouhlasen.

Dne 19.11.2012 se představenstvo společnosti Teplo Přerov a. s. zabývalo i dalším případným 
snížením částky dotace na rok 2012, a to ve výši daně z převodu nemovitostí související s úplatným 
převodem sportovní haly do majetku města. Představenstvo společnosti nerevokovalo své původní 
usnesení. Pokud by Zastupitelstvo města Přerova definitivně rozhodlo o nákupu sportovní haly a zdroji 
financování, byla by případná daň z převodu nemovitostí řešena až v následujícím roce. 

Příloha č. 1: Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s.




