
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 9.12.2015

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
Dagmar Bercsényiová

Název návrhu:

Přerovská rozvojová, s. r. o. - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

1) schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi 
statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a Přerovskou rozvojovou, s. r. o., se sídlem 
Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, IČ 27831337, jako příjemcem, ve výši 3 000 000 Kč za 
účelem financování projektu Parkovací dům pro kola, Přerov, za podmínky uzavření Dohody 
o ukončení platnosti smlouvy o úvěru, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 
Návratnou finanční výpomoc je povinen příjemce vrátit do rozpočtu poskytovatele nejpozději 
do 20.12.2020, a to v pravidelných pololetních splátkách ve výši 300 000 Kč, přičemž první 
splátka bude uhrazena ke dni 20.06.2016. Návratná finanční výpomoc je poskytována jako 
bezúročná,

2) schvaluje uzavření Dohody o ukončení platnosti smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi 
ručitelem a bankou č. RD/960/15/LCD ze dne 29.10.2015 mezi Českou spořitelnou, a. s., se 
sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, jako věřitelem a statutárním 
městem Přerov jako ručitelem, a to ve znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy,

3) schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

PAR ORJ VÝDAJE (v 
tis. Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

6409 219 Ostatní 86 005,4 * - 3 000,0 83 005,4



činnosti j. n. 
(rezerva)

6409 210 Ostatní 
činnosti jinde 
nezařazené 
(Přerovská 
rozvojová, s. r. 
o.) 

2 000,0 + 3 000,0 5 000,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. 
Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Dotace, přímé
podpory a 
grantový program

25 702,7 * + 3 000,0 28 702,7

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

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

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

VARIANTA II

neschvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi 
statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a Přerovskou rozvojovou, s. r. o., se sídlem Přerov I-
Město, Blahoslavova 79/3, IČ 27831337, jako příjemcem, ve výši 3 000 000 Kč za účelem 
financování projektu Parkovací dům pro kola, Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Vzhledem k tomu, že Rada města Přerova se bude předlohou zabývat na své 32. schůzi dne 
10.12.2015, bude Zastupitelstvo města Přerova seznámeno s jejím stanoviskem na zasedání dne 
14.12.2015.  

Stanovisko odboru ekonomiky:

Odbor ekonomiky předkládá předlohu orgánům města ke zvážení. K posílení rozpočtu k výše 
uvedenému účelu jsou navrženy prostředky rezervy, původně uvažované k financování akcí nad 500 
tis. Kč v roce 2016. Vzhledem k tomu, že odbor ekonomiky nemá, mimo všeobecně známých, žádné 
informace o financování realizace akce a jejího následného provozu, považuje za zcela podstatné 
stanovisko společnosti Přerovská rozvojová, s. r. o., zda a z jakých zdrojů bude společnost schopna 
hradit své závazky vůči městu po celou dobu splácení. 

Stanovisko kanceláře tajemníka:

Kancelář tajemníka, oddělení právní konstatuje, že pro rozhodnutí orgánů obce o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci společnosti Přerovská rozvojová, s. r. 
o., je podstatná především informace o možnostech a způsobu splácení poskytnuté finanční částky 



touto společností statutárnímu městu Přerov. Je tedy nutné zvážit návratnost poskytnutí finanční 
výpomoci a schopnost Přerovské rozvojové, s. r. o., splácet své závazky z předmětného smluvního 
vztahu; oddělení právní těmito informacemi však nedisponuje. Dále před uzavřením této smlouvy je 
nezbytné, aby bylo ze strany Přerovské rozvojové, s. r. o., sděleno, jakým způsobem bude dořešen 
(ukončen) smluvní vztah mezi touto společností s Českou spořitelnou, a. s., ze smlouvy o úvěru, neboť 
na základě tohoto vztahu statutární město Přerov uzavřelo s Českou spořitelnou, a. s., smlouvu o 
úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou a vydalo ručitelské prohlášení, kterým bylo 
zajištěno plnění dluhů ze smlouvy o úvěru.
Ze strany jednatele společnosti bylo dne 07.12.2015 navrženo, aby záležitost byla řešena poskytnutím 
příplatku mimo základní kapitál podle § 163 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 
Vzhledem k tomu, že existuje riziko, že by tímto právním jednáním mohly být naplněny definiční 
znaky veřejné podpory, a s ohledem na časovou tíseň nebylo možné tuto skutečnost ověřit u 
příslušného orgánu (Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže), eventuálně jednoznačně stanovit, zda by 
došlo tímto způsobem k porušení evropské legislativy v oblasti veřejné podpory, nelze poskytnutí 
příplatku mimo základní kapitál jako řešení situace nyní doporučit.

Stanovisko společnosti Přerovská rozvojová, s. r. o.:

Zastupitelstvo města Přerova na svém 6. jednání dne 11.05.2015 usnesením č. 141/6/6/2015 schválilo 
investiční záměr vybudování parkovacího domu pro kola. Provedením stavby parkovacího domu pro 
kola byla pověřena Přerovská rozvojová, s. r. o., která jako jediná městská společnost měla možnost 
čerpat dotaci v plné výši. Realizace stavby proběhla dle harmonogramu s termínem kolaudace 
10.12.2015 a slavnostního otevření 11.12.2015.
Přerovská rozvojová, s. r. o., nicméně nedisponuje dostatečnými prostředky pro zaplacení stavby. Z 
toho důvodu bylo rozhodnuto o financování stavby částečně  poskytnutím návratné finanční výpomoci 
2 mil Kč statutárním městem Přerov (schváleno Zastupitelstvem města Přerova na jeho 8. zasedání 
dne 13.07.2015 pod č. j. 210/8/5/2015) a částečně prostřednictvím úvěru u České spořitelny ve výši 8 
mil. Kč (schváleno Zastupitelstvem města Přerova na jeho 10. zasedání dne 12.10.2015 pod č. j. 
295/10/5/2015).
V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že není třeba čerpat celý úvěr u České spořitelny, a. s., ve výši 
8 mil. Kč, ale vzhledem k dohodnutým dodacím podmínkám a poskytnutí dotace MMR už před 
zaplacením celého díla je dostačující dofinancování částkou 3 mil. Kč. Vzhledem ke zvýšenému 
výběru daňových příjmů v roce 2015 (očekávaná skutečnost je téměř o 27 mil. Kč vyšší než upravený 
rozpočet) se jeví jako výhodnější dofinancování této částky prostřednictvím návratné finanční 
výpomoci statutárním městem Přerov a nikoli prostřednictvím úvěru u České spořitelny, které je 
spojeno s dlouhodobým ručením města ve výši 16 mil. Kč po dobu 10 let.
Návratnou finanční výpomoc je Přerovská rozvojová, s. r. o., schopná splácet prostřednictvím 
pronájmu reklamy na parkovacím domě pro kola.
Smluvní vztah mezi Přerovskou rozvojovou a Českou spořitelnou bude ukončen dohodou do 
11.12.2015.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova na svém 6. jednání dne 11.05.2015 usnesením č. 141/6/6/2015 schválilo 
investiční záměr vybudování parkovacího domu pro kola. K jeho financování je možné využít národní 
program podpory cestovního ruchu, podprogram Cestování dostupné všem, vyhlášený Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR, přičemž dle zásad tohoto podprogramu může být příjemcem dotace:
 podnikatelský subjekt, který musí splňovat tyto podmínky:

 právnická (zapsaná ve veřejném rejstříku) nebo fyzická osoba provozující živnost dle § 2 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, případně jiného předpisu, 

 podnikatelský subjekt musí prokázat min. 2letou podnikatelskou činnost, prokázat finanční 
zdraví a další požadavky vyplývající z dokumentu Zásady pro žadatele,



 obec (vyjma statutárního města).
S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo dohodnuto, že vybudování parkovacího domu bude 
realizovat společnost Přerovská rozvojová, s. r. o., se sídlem Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, IČ 
27831337 (dále jen společnost), tedy společnost založená statutárním městem Přerov. 

Dne 22.06.2015 požádala společnost statutární město Přerov o návratnou finanční výpomoc dle 
ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, v částce 2 000 000 Kč za účelem realizace akce Parkovací dům pro kola, Přerov 
(dále jen akce). Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci bylo 
schváleno Zastupitelstvem města Přerova na jeho 8. zasedání dne 13.07.2015 pod č. j. 210/8/5/2015. 
Předmětná smlouva byla podepsána dne 27.08.2015 a následně byly finanční prostředky poukázány na 
účet společnosti.

Vzhledem k tomu, že společnost nedisponovala dostatečným objemem finančních prostředků na 
realizaci akce, byl na 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 12.10.2015 předložen materiál, na 
jehož základě zastupitelstvo, mimo jiné, schválilo usnesením č. 295/10/5/2015 uzavření Smlouvy o 
úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD/960/15/LCD mezi Českou spořitelnou, a. 
s., jako věřitelem a statutárním městem Přerova jako ručitelem, a to ke Smlouvě o úvěru č. 
960/15/LCD, kterou banka uzavřela se společností. Smlouvy byly podepsány dne 29.10.2015. Dle 
sdělení jednatele společnosti však úvěr ve výši 8 mil. Kč čerpán nebude, společnost požádala Českou 
spořitelnu, a. s., o uzavření Dohody o ukončení platnosti smlouvy o úvěru, je tedy nutné vyřešit 
financování akce přesahující výši dotace. 

Dne 03.12.2015 se společnost obrátila na statutární město se žádostí o poskytnutí další návratné 
finanční výpomoci, tentokrát ve výši 3 000 000 Kč na dofinancování akce, přičemž navrhuje, že 
částku bude splácet pravidelnými pololetními splátkami ve výši 300 000 Kč. První splátka bude 
uhrazena k datu 20.06.2016, poslední pak k 20.12.2020.


