
Pořadové číslo: 12/5

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 7.12.2015

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 12. 
2015

Zpravodaj: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru ekonomiky

Název návrhu:

Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1) schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08, 
uzavřené dne 05.05.2008 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 09.03.2009, dodatku č. 2 ze dne 27.04.2009, 
dodatku č. 3 ze dne 17.02.2010, dodatku č. 4 ze dne 20.09.2012, dodatku č. 5 ze dne 
17.12.2012 a dodatku č. 6 ze dne 24.04.2013, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy,

2) pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 
dle bodu 1) návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová

Termín: 31.12.2015

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova se předlohou zabývala na své 30. schůzi dne 12.11.2015 a doporučila 
Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 7 ve znění dle přílohy důvodové zprávy.    

Stanovisko odboru ekonomiky:

Odbor ekonomiky doporučuje schválit výše uvedený návrh na usnesení.



Důvodová zpráva:

Dne 05.05.2008 byla mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo Přerov a. s., uzavřena 
smlouva o poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08 (dále jen smlouva o poskytnutí dotace) na provoz a 
rekonstrukci sportovních zařízení v majetku statutárního města Přerova, a to Plaveckého areálu Přerov 
a Penčice a Zimního stadionu v Přerově, následně pak i na investice do hmotného a nehmotného 
majetku potřebného k provozu sportovišť. V průběhu následujících let byly jednotlivými, celkem šesti 
dodatky, upravovány smluvní podmínky, které bylo nutné upřesnit. V roce 2012 byly nemovitosti, na 
které je dotace poskytována, rozšířeny o sportovní halu na ul. Petřivalského 3. V souladu se stávající 
smlouvou o poskytnutí dotace by výše dotace pro rok 2016 činila 32 236,8 tis. Kč.

Smlouva o poskytnutí dotace v platném znění již neodpovídá současné evropské legislativě v oblasti 
veřejné podpory a vyrovnávací platby za závazek veřejné služby za poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu. Vzhledem k tomu by bylo vhodné tuto ukončit s tím, že provozovatel 
sportovních zařízení v majetku statutárního města Přerova by byl vysoutěžen v souladu se zákonem č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZVZ) a s vítězným 
uchazečem byla uzavřena smlouva o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu v souladu s 
evropskou legislativou zabraňující při stanovení výše vyrovnávací platby tzv. překompenzaci 
(nadměrnému vyrovnání). Tato alternativa však není v současné době možná, a to s ohledem na 
skutečnost, že společnost Teplo Přerov a. s., financovala zateplení Plaveckého areálu v Přerově, hotelu 
Zimní stadion a sportovní haly na ul. Petřivalského z prostředků jiných veřejných rozpočtů, kdy je 
nutné splnit podmínku udržitelnosti projektu do roku 2018.

Vzhledem k těmto faktům a aktuálnímu stavu sportovních zařízení a současně ve snaze v maximální 
možné míře zabránit překompenzaci při plnění závazku veřejné služby, je navrženo pro rok 2016 
poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s., výlučně na provoz, běžné opravy a údržbu 
majetku užívaného příjemcem k provozu sportovních zařízení, a to ve výši 13 625 tis. Kč (při 
jejím výpočtu bylo vycházeno z hodnot ztrát vykázaných v letech 2008-2014), přičemž tato částka 
zahrnuje i přiměřený zisk společnosti ve výši 625 tis. Kč. S ohledem na skutečnost, že i v letech 2017 
a 2018 bude nezbytné ošetřit výši dotace dalšími dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace, je nutné 
respektovat skutečnost, že přiměřený zisk společnosti nesmí v letech 2016-2018 přesáhnout částku 
2 000 tis. Kč, a to s ohledem na riziko porušení zákona ZVZ.

Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08, který tvoří přílohu č. 1 důvodové 
zprávy, upravuje mimo jiné i vypořádání movitého majetku pořízeného příjemcem z dotace po 
skončení smlouvy o poskytnutí dotace.


