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Název materiálu:

Čestné prohlášení statutárního města Přerova ve věci "Zateplení hotelu Zimní stadion 
na ul. MUDr. Petřivalského 5 a sportovní haly na ul. MUDr. Petřivalského 3 v Přerově"

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje závazek statutárního města Přerov, že statutární město Přerov, jako jediný 
akcionář společnosti, společnost Teplo Přerov a.s., se sídlem Přerov I - Město, Blahoslavova 
1499/7, IČ 25391453 nezruší či neprodá minimálně po dobu 5 let od ukončení realizace 
projektu s akceptačním číslem 13150783 "Zateplení sportovní haly na ul. MUDr. 
Petřivalského 3 v Přerově" a s akceptačním číslem 13153723 "Zateplení hotelu Zimní stadion 
na ul. Petřivalského 5 v Přerově".

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor vnitřní správy

Odbor vnitřní správy, oddělení právní konstatuje, že právní jednání statutárního města Přerova 
uvedené v návrhu na usnesení – tj. závazek města jako jediného akcionáře nezrušit nebo 
neprodat společnost Teplo Přerov a.s. minimálně po dobu 5 let od ukončení realizace 



předmětných projektů je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva obce podle § 84 odst. 2 písm. 
e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Odbor koncepce a strategického rozvoje

Oddělení projektových řízení a správy dotací nemá k předloženému materiálu připomínek.

Teplo Přerov a.s.

Ředitel společnosti Teplo Přerov a.s., Ing. Jaroslav Klvač, nemá k předloženému materiálu 
připomínek.

Důvodová zpráva:

Dne 7.3.2013 podalo StMPr žádost o dotaci Státnímu fondu životního prostředí ČR (dále 
SFŽP) na projekt "Zateplení hotelu Zimní stadion na ul. MUDr. Petřivalského 5 v Přerově" a 
na projekt "Zatepletní sportovní haly na ul. MUDr. Petřivalského 3 v Přerově". 

Dne 1.7.2013 obdržel StMPr Rozhodnutí o poskytnutí dotace s podmínkou realizace zateplení 
vč. kolaudace do 31.12.2013, přepokládané ivestiční výdaje činily 5.083.758,-Kč. Protože by 
StMPr nestihlo akce do konce roku 2013 zrealizovat, byla dne 15.7.2013 zaslána žádost o 
změnu žadatele na Teplo Přerov a.s. 

Dne 26.7.2013 byl StMPr zaslán od SFŽP nový registrační list s kladným stanoviskem a na 
Teplo Přerov a.s. byly Rozhodnutí č. 13153723 "Zateplení hotelu Zimní stadion na ul. MUDr. 
Petřivalského 5 v Přerově" a č. 13150783 "Zateplení sportovní haly na ul. MUDr. 
Petřivalského 3 v Přerově" zaslány dne 27.11.2013. 

Výběrové řízení prováděla společnost RTS a.s., Brno a dne 25.9.2013ve výběrovém řízení 
zvítězila společnost TUZAMO spol. s r.o. Přerov s nejnižšími cenovými nabídkami (hotel ve 
výši 3.113.825,55 Kč a hala ve výši 1.707.780,-Kč).

Smlouva o dílo byla s vítězem výběrového řízení podepsána dne 11.10.2013. Stavební práce 
byly ihned zahájeny a ukončeny byly dne 15.11.2013, včetně podepsání předávacího 
protokolu. 

Kolaudační souhlas byl stavebním úřadem vydán den 3.12.2013 a tímto dnem nabyl i právní 
moci. 

I když společnost Teplo Přerov a.s. od počátku deklarovalo, že jsou pouze nájemci, ale splňují 
běžně požadovanou lhůtu 5 let udržitelnosti projektu od kolaudace, bylo společnosti Teplo 
Přerov a.s. od SFŽP sděleno, že nesplňují podmínku vlastnictví předmětu podpory. Ostatní 
podmínky projektu byly splněny. 

Teplo Přerov a.s. dne 6.8.2014 odsouhlasilo žádost o udělení výjimky, kterou SFŽP zaslal na 
Ministerstvo životního prostředí. 

Dne 18.9.2014 obdrželo Teplo Přerov a.s. souhlas s udělením výjimky za předpokladu splnění 



čtyř podmínek. Jednou z podmínek je, že StMPr, jako 100% vlastník společnosti Teplo Přerov 
a.s., se zaváže, že tuto společnost nezruší či neprodá minimálně po dobu 5 let od ukončení 
realizace projektu "Zateplení hotelu Zimní stadion na ul. MUDr. Petřivalského 5 v Přerově" a 
projektu "Zatepletní sportovní haly na ul. MUDr. Petřivalského 3 v Přerově". 

Tento závazek StMPr bude řešen vydáním čestného prohlášení.

Ostatní podmínky zajistí společnost Teplo Přerov a.s.

Výše dotace na uvedené projekty činí celkem 3.274.157, Kč ( Zateplení hotelu Zimní stadion 
ve výši 1.895.350,-Kč a Zateplení sportovní haly ve výši 1.378.807,-Kč).

Projednáním je řešeno schválení závazku StMPr uvedeného v návrhu usnesení vůči 
společnosti Teplo Přerov a.s., které bude doloženo SFŽP pro poskytnutí dotace.


