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Název materiálu: 

Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s.  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 6 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, dodatku  

č. 4 ze dne 20.9.2012 a dodatku č. 5 ze dne 17.12.2012, ve znění dle přílohy č. 1, 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.4.2013 

2. schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle přílohy č. 2. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace: 

Stanovisko Rady města Přerova: 

Rada města Přerova se předlohou bude zabývat na své 60. schůzi, která se uskuteční dne 

10.4.2013 

 

Stanovisko Odboru ekonomiky: 

Odbor ekonomiky doporučuje schválit uzavření dodatku č. 6 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. 6 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. 

 

Na svém 15. zasedání konaném dne 10.12.2012 schválilo Zastupitelstvo města Přerova usnesením  

č. 654/15/5/2012, uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě. Dodatek řešil snížení vypočtené částky dotace 

společnosti Teplo Přerov a. s., pro rok 2012 o 4.000.000,- Kč. Výše uvedenou částku příjemce dotace 

vrátil statutárnímu městu Přerov zpět na účet dne 20.12.2012 a předmětné finanční prostředky byly 

použity, v souladu rozhodnutí orgánů města, k úhradě kupní ceny Sportovní haly. 

 

Dodatkem č. 6 bude upravena výše dotace pro rok 2013 v souvislosti s pronájmem Sportovní haly  

na ul. Petřivalského společnosti Teplo Přerov a. s., která bude nadále zabezpečovat její provoz Dotace 

je navýšena o částku ve výši nájemného bez DPH, kterou bude společnost hradit městu a dále  

o částku, která byla v minulosti poskytována Sportovnímu klubu na náklady spojené s provozem výše 

uvedeného objektu. Zvýšení dotace pro rok 2013 činí Kč 187 678 Kč, tj. na celkovou částku  

31 137 178 Kč. 

 



V současné době se pracuje na novém znění smlouvy o zajištění služeb obecného hospodářského 

zájmu, v souladu s podmínkami evropské legislativy a to převáženě způsob poskytování dotace, její 

vyúčtování apod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



příloha č. 1 

 

 

číslo smlouvy SML/762/2012 

 

 

Statutární město Přerov 

se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Bratrská 34 

jednající primátorem Ing. Jiřím Lajtochem 

IČ: 00301825 

DIČ: CZ00301825 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 

Číslo účtu: 1884482379/0800 

(dále jen „předávající“) 

 

a 

 

Teplo Přerov a. s. 

se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 7502 

jednající předsedou představenstva Mgr. Josefem Kulíškem a členem představenstva Ing. Tomášem 

Dostalem 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1389 

IČ: 25391453 

DIČ: CZ 25391453 

Bankovní spojení: ČSOB a. s. 

Číslo účtu: 153172938/0300 

(dále jen „příjemce“) 

 

uzavírají tento 

 

 

DODATEK č. 6 

ke smlouvě o poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08 ze dne 5.5.2008, 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, dodatku č. 4 

ze dne 20.9.2012 a dodatku č. 5 ze dne 17.12.2012 

 

Čl. I. 

 

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08 ze dne  

5.5.2008, 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, dodatku č. 4 ze dne 20.9.2012 a dodatku č. 5 ze dne 17.12.2012  

se  mění takto: 

 

- znění čl. I odst. 1 se nahrazuje tímto textem: 

 

,, - Předávající se zavazuje poskytnout příjemci roční účelovou dotaci, vyplácenou měsíčně   

ve výši 1/12 z celkové částky schválené v rozpočtu města pro daný rok, počínaje měsícem     

květnem 2008, po celou dobu trvání smlouvy o poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08        

ze dne 5.5.2008, ve znění dodatků.  

- Dotace je určena na pořízení majetku, na provoz, opravy, rekonstrukci majetku, to vše       

v souvislosti s provozem sportovních zařízení, a to Plaveckého areálu Přerov a Penčice,       



Zimního stadionu v Přerově a Sportovní haly ul. Petřivalského 3, Přerov. Dotace bude 

použita pouze na pořízení majetku, na provoz, opravy, rekonstrukci majetku ve vlastnictví 

statutárního města Přerova a majetku společnosti Teplo Přerov a. s., přímo souvisejícího  

s touto činností.“ 

 

 
 

- znění čl. I odst. 2 se nahrazuje tímto textem: 

 

,,Předávající se zavazuje poskytnout příjemci dotaci určenou pro účely uvedené ve čl. 1 odst. 1 

smlouvy o poskytnutí dotace ve znění dodatků za kalendářní roky 2008 - 2018. Výše dotace bude 

každý rok upravena následovně: 

 

- pro rok 2008 se předávající zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci ve výši  

17 761 200,-- Kč slovy: (Sedmnáctmilionůsedmsetšedesátjedentisícdvěstě korun českých), 

t.j. 8/12 roční dotace),  

 

- v roce 2009 roční dotace předcházejícího roku (vypočtená z poměrné části dotace na květen 

až prosinec 2008) x průměrná meziroční míra inflace v roce 2008 tj. 6,3 %,  

- v letech 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 vždy roční dotace 

předcházejícího kalendářního roku x míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního 

indexu spotřebitelských cen, vyjadřující procentní změnu průměrné cenové hladiny  

za posledních 12 měsíců proti průměru 12-ti předchozích měsíců, kdy za 12-ti měsíční období 

se v jednotlivých letech považuje období od 1.7. kalendářního roku předcházejícího dva roky 

roku poskytnutí dotace, 

- pro rok 2012 se výše dotace vypočtená dle ustanovení tohoto článku snižuje o částku ve výši 

4 000 000,00 Kč (slovy čtyřimilionykorunčeských), 

- pro rok 2013 se předávající zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci v celkové výši 

31 137 178,- Kč, přičemž výše měsíční splátky počínaje měsícem květnem 2013 bude činit 

2 602 000,- Kč, v měsíci prosinci pak 2 603 178,- Kč. 

 

 

 

Čl. II. 

 

V jiném se text smlouvy o poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08 ze dne 5.5.2008 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, 

dodatku č. 4 ze dne 20.9.2012 a dodatku č. 5 ze dne 17.12.2012 nemění. 

 

Čl. III. 

 

Dodatek č. 6 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

Dodatek č. 6 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž předávající obdrží 2 stejnopisy  

a příjemce 1 stejnopis. 

Předávající a příjemce prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetli, že odpovídá jejich pravé  

a svobodné vůli, byl učiněn vážně, určitě a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 



podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

 

Čl. IV. 

Doložka obce 

 

Předávající osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti tohoto dodatku č. 6 jeho 

schválením Zastupitelstvem města Přerova na jeho ..  zasedání konaném dne ……… 

usnesením č. ……………. 

 

 

 

 

 

v Přerově dne …………………………                    v Přerově dne …………………………. 

 

 

 

 

…………………………………….                              ..…………………………………… 

           Ing. Jiří Lajtoch                                          Mgr. Josef Kulíšek 

               primátor                             předseda představenstva  

 

 

                                         

………………………………..….. 

                                               Ing. Tomáš Dostal 

                                                člen představenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



příloha č. 2 

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 

 

Příjmová část v tis. Kč 

 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3412 2132 524  Příjmy z pronájmu ost.   

 nemovitostí a jejich částí  

 (Teplo Přerov a. s.) 

4 320,0 + 34,6 4 354,6 

3412 2133 524  Příjmy z pronájmu  

 movitých věcí (Teplo  

 Přerov a. s.) 

413,1 + 53,1 466,2 

 

Výdajová část v tis. Kč 

 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

   Ostatní činnosti j. n.  

 (zastupitelstvo) 

2 986,0 - 100,0 2 886,0 

3412 242  Sportovní zařízení v majetku obce  

 (Teplo Přerov a. s.) 

30 949,5 + 187,7 31 137,2 

 

 

 

 

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU 

 

Výdajová část v tis. Kč 

 

 
 rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

242 Sportovní zařízení v majetku obce  (Teplo 

Přerov a. s.) 

30 949,5 + 187,7 31 137,2 

 Dotace, přímé podpory a grantový program 26 891,6  *) - 100,0 26 791,6 

  

*) počáteční stav navazuje na jinou předlohu 

 


