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    -----------------------------------------------------------------------------------------
     Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném na Krajským soudě v Ostravě, oddíl B,  vložka 1839

Váš dopis / ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Datum odeslání
     5.11.2012

Odpověď na žádost kontrolní skupiny ve věci provedení kontroly dodržení podmínek při čerpání 
dotace poskytnuté společnosti  Teplo a.s., na rok 2011  

Vážení členové kontrolní skupiny,

v souvislosti s vašim e-mailovým požadavkem  zaslaným panem Kohoutem dne 30.10.2012 vám sděluji 
následující stanoviska k vaším požadavkům.

Z rozboru, který jsem si nechal zpracovat externí právní kanceláří vyplývá, že kontrolní výbor nemá právo 
požadovat přístup k výběrovým řízením na dodávku díla, služeb apod. V tomto případě by se kontrola nad 
rámec smlouvy o poskytnutí dotace nepřiměřeně rozšiřovala. Předávající má kontrolovat pouze použití 
dotace ke sjednanému účelu v souladu s ujednáními ve smlouvě a nikoliv proces výběru dodavatelů díla. Dle 
této logiky by pak kontrolní výbor zřejmě zpětně posuzoval, zda výběrové řízení na dodavatele díla bylo 
transparentní, případně zda měl být vybrán jiný dodavatel apod., což není předmětem smlouvy o poskytnutí 
dotace. Takovéto rozšíření kontroly je dle mého názoru nepřípustné a jdoucí nad rámec smlouvy o 
poskytnutí dotace. Takový výklad by pak teoreticky mohl umožňovat kontrolnímu výboru kontrolovat i 
předpisy o bezpečnosti práce, mzdové tarify, hygienické předpisy apod., k čemuž zcela určitě není kontrolní 
výbor kompetentní.
Na základě výše uvedeného doporučuje právní kancelář předat kontrolnímu výboru požadované smlouvy ke 
kontrolovaným položkám a nevyhovět požadavku na zpřístupnění výběrového řízení, neboť toto již není 
v souladu s oprávněním předávajícího dle smlouvy o poskytnutí dotace. 

Uzavřená smlouva o poskytnutí dotace ani žádný z dodatků nestanovuje povinnost čerpat dotace pouze na 
investiční akce, které by byly naší společnosti v plné výši a ihned uhrazené. Dokonce ji umožňuje čerpat 
dotace na akce, které byly v předcházejících letech hrazeny z prostředků Teplo Přerov a.s, a nebo si 
společnost nakumuluje prostředky na akci, která se plánuje uskutečnit v letech budoucích. Takto byla 
smlouva koncipována od samého počátku. 
V okamžiku zařazení divoké řeky do majetku společnosti (tj. k 31.12.2011) převyšovala hodnota všech 
pořízených investic společností Teplo částku poskytnuté investiční dotace Statutárního města Přerov od 
počátku provozování sportovních středisek o 16,880 mil. Kč a z toho neuhrazená část divoké řeky činila k 
témuž datu 8,674 mil. Kč. Tuto částku nemusela společnost Teplo Přerov v roce 2011 uhradit dodavateli. 
Z toho plyne, že Teplo Přerov zbylou část, tj. 8,206 mil. Kč krylo z vlastních zdrojů. A to byl i hlavní důvod, 
proč se sjednala u této investiční akce úhrada ve splátkách.

S pozdravem                                                         
                                                                                                                              
                                                                                                                              Mgr. Josef Kulíšek
                                                                                                                           předseda představenstva
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