
Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova

Kontrolní skupina KV pracovala ve složení: 
vedoucí skupiny – JUDr. Vladimír Lichnovský
člen skupiny - Bc. Eva Mádrová 
člen skupiny - Zuzana Brešťanská 

Vyjádření za magistrát Města Přerova: 
- ved. Odboru správy majetku a komun. služeb – Mgr. Zdeněk Vojtášek

Předmět kontroly: Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje 
Kontrolní výbor provedením kontroly plnění nájemní smlouvy (se zaměřením na
to, zda hodnota oprav je adekvátní odpuštěnému nájmu) se spol. První KPÚ
s.r.o.

Kontrolní zjištění:
a) Geneze nájemního vztahu

Statutární město Přerov je vlastníkem objektu k bydlení č.p. 1573 (Velké Novosady 
13), příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 740/2 v k.ú. 
Přerov (ubytovna Chemik), pozemku p.č. 740/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 298 
m2 v k.ú. Přerov a movitých věcí, které se v uvedené ubytovně nacházejí.

Dne 21.9.2010 byla statutárnímu městu Přerov doručena společná žádost pana 
Františka Kornela, IČ 46584994, s místem podnikání Partizánská 324, Bochoř, a pana 
Vratislava Pospíšila, IČ 14623391, s místem podnikání, Náves 42, Vlkoš o pronájem objektu 
k bydlení č.p. 1573 (dále jen „ubytovna Ch.“) panu Františku Kornelovi na dobu neurčitou, 
přičemž dle této žádosti měla být ubytovna Ch. pronajata panu Kornelovi do 30.6.2011 za 
nájemné ve výši 1000 Kč/měsíc a to do 30.6.2011 s tím, že od 1.7.2011 by pan Kornel hradil 
statutárnímu městu Přerov nájemné vyšší. Žádost o dočasné snížení byla odůvodněna špatným 
technickým stavem budovy, který vyžadoval alespoň částečnou rekonstrukci a nutností zajistit 
si novou klientelu ubytovaných, neboť ke dni 30.9.2012 měl být provoz ubytovny Ch.
ukončen.

Dne 14.10.2010 přijala Rada města Přerova usnesení č. 4138/96/6/2010, kterým 
schválila záměr statutárního města Přerova týkající se nájmu nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerova, a to ubytovny Ch. a dále záměr statutárního města Přerova –
výpůjčku nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 740/2 v k.ú. 
Přerov.

Vzhledem k tomu, že aplikace vnitřního předpisu č. 7/09 vydaného Radou města 
Přerova (Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování Rady města Přerova 
a Zastupitelstva města Přerova o majetkoprávních úkonech) nebyla pro stanovení výše 
nájemného za pronájem ubytovny Ch., s ohledem na specifika spočívající v charakteru 
předmětu a účelu nájmu vhodná, nechal odbor právní vyhotovit znalecký posudek 
na stanovení obvyklého nájemného za nájem ubytovny Ch. Znaleckým posudkem znalce 
Ing. Petra Havránka č. 13-13/2010 ze dne 21.11.2010 byla stanovena výše obvyklého 
nájemného za nájem ubytovny Ch. ve výši 589.000 Kč/rok.
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Následně dne 29.11.2010 přijala Rada města Přerova usnesení č. 69/2/9/2010, 
ve znění usnesení Rady města Přerova č. 360/7/74/2011 ze dne 16.3.2011, kterým schválila
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov jako 
pronajímatelem a půjčitelem a panem Františkem Kornelem jako nájemcem a vypůjčitelem, 
na jejímž základě statutární město Přerov přenechalo panu Františku Kornelovi do nájmu 
ubytovnu Ch. a do výpůjčky pozemek p.č. 740/2 v k.ú. Přerov, na němž je ubytovna Ch.
postavena. Výše uvedená smlouva měla být uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou, přičemž nájemné za užívání ubytovny Ch. mělo činit po dobu trvání 
kalendářního měsíce, ve kterém dojde k uzavření smlouvy a 12 bezprostředně následujících 
měsíců 1000 Kč/měsíc navýšených o DPH v platné sazbě daně a od 13. měsíce bezprostředně 
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém dojde k uzavření smlouvy, 589.000 Kč/rok 
(tj. 49.083,40 Kč/měsíc) navýšených o DPH v platné sazbě daně. Účelem nájemní smlouvy 
a smlouvy o výpůjčce mělo být provozování ubytovny1.

Nájemní smlouva a smlouva o výpůjčce byla mezi statutárním městem Přerov jako 
pronajímatelem a půjčitelem a panem Františkem Kornelem jako nájemcem a vypůjčitelem
uzavřena dne 21.3.2011. V souladu s výše uvedenými usneseními Rady města Přerova bylo 
nájemné ve smlouvě upraveno nejprve obecně, v návaznosti na shora uvedený znalecký 
posudek ve výši 589.000 Kč/rok bez DPH (tedy 49.083,33 Kč/měsíc bez DPH), přičemž 
včetně 20% DPH činilo 706.800,00 Kč/rok (tedy 58.900,00 Kč/měsíc), a posléze, konkrétně 
v návaznosti na požadavek pana Františka Kornela na snížení nájemného za nájem ubytovny 
Ch., v období od 21.3.2011 do 31.3.2012 ve výši 1000 Kč/měsíc bez DPH (tedy 1200 
Kč/měsíc vč. DPH), a po 1.4.2012 ve výši 49.083,33 Kč/měsíc bez DPH (tedy 58.900
Kč/měsíc vč. DPH).

Součástí nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce byl závazek nájemce hradit náklady 
spojené s užíváním předmětu nájmu (náklady na elektrickou energii, teplo, vodné, stočné 
a srážkovou vodu) na základě smluv uzavřených s dodavateli služeb. Součástí smlouvy bylo 
dále prohlášení nájemce, že za účelem provozování ubytovny bude nezbytné investovat 
do ubytovny Ch. částku ve výši 700-900.000 Kč, kdy na toto prohlášení navazovala dohoda, 
že pokud výše uvedená částka bude do oprav budovy nájemcem investována, bude 
investována pouze do činností odpovídajících běžné údržbě a po ukončení nájmu nebude 
nájemci žádným způsobem kompenzována, a to bez ohledu na faktickou výši takto 
vynaložené částky nebo dobu trvání nájemního vztahu založeného nájemní smlouvou.

Dne 27.9.2011 požádal pan František Kornel statutární město Přerov o snížení nájmu 
od začátku roku 2012, a to z důvodu navrhovaného provedení rekonstrukce ubytovny Ch. na 
jeho náklady. Pan Kornel ve své žádosti uvedl, že uvedený objekt je ve špatném technickém 
stavu a za dobu provozování ubytovny byl již nucen provést údržbu a různé opravy budovy 
v ceně 239.000 Kč. Vzhledem k tomu, že podnikatelským záměrem pana Kornela bylo 
provozovat uvedenou ubytovnu v tomto objektu i v budoucnu, navrhl provedení celkové 
rekonstrukce objektu na své náklady s tím, že proinvestovaná částka bude kompenzována 
snížením nájemného. Předpokládané celkové náklady na rekonstrukci měly činit 1.453.400
Kč bez DPH s tím, že rekonstrukce měla spočívat ve výměně všech oken včetně parapetů 

                                                          
1

Předmětem nájmu mezi oběma zainteresovanými stranami se staly rovněž movité věci tvořící vybavení 
ubytovny Chemik, kdy rozhodnutím Rady města Přerova ze dne 19.1.2011 usnesením č. 199/4/7/2011 bylo 
schváleno uzavření nájemní smlouvy, na jejímž základě přenechalo statutární město Přerov tyto movité věci do 
nájmu panu Františku Kornelovi. V rámci kontroly se však touto skutečností nebudeme blíže zabývat, neboť pro 
její účely je stěžejní nájemní vztah a stanovené nájemné týkající se pouze objektu ubytovny Ch., a nikoliv jejího 
vnitřního vybavení.
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za částku 1.257.600 Kč bez DPH a v opravě, utěsnění a nátěru fasády za částku 195.800 Kč 
bez DPH.

Dne 25.10.2011 přijala Rada města Přerova usnesení č. 907/20/6/2011, kterým 
schválila uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě a smlouvě o výpůjčce mezi statutárním 
městem Přerov a panem Františkem Kornelem ze dne 21.3.2011. Součástí dodatku č.1 měla
být dohoda stran, že nájemce provede nejpozději do 31.12.2012 rekonstrukci ubytovny Ch.
v předpokládané hodnotě 1.453.400 Kč bez DPH, zahrnující kompletní výměnu oken včetně 
parapetů za částku 1.257.600 Kč bez DPH a opravu a utěsnění a nátěr fasády za částku
195.800 Kč bez DPH a dále dohoda, že nájemce nejpozději do 1.3.2013 prokáže pronajímateli 
výši prostředků vynaložených na rekonstrukci ubytovny Ch. Součástí dodatku č.1 měla být 
současně dohoda, že náklady nájemce na plánovanou rekonstrukci tohoto objektu budou 
nájemci započteny na úhradu nájemného v maximální výši 1.453.400 Kč (DPH nemělo být 
předmětem započtení), a to tak, že nájemné za nájem objektu bude po dobu trvání 
29 kalendářních měsíců činit 1000 Kč/měsíc navýšených o DPH.

Konkrétně měla výše nájemného v návaznosti na shora uvedené činit v době 
od 1.4.2012 do 31.8.2014 1000 Kč/měsíc (tedy 1200 Kč/měsíc vč. DPH) a v době od 1.9.2014 
49.083,33 Kč/měsíc (tedy 58900 Kč/měsíc vč. DPH).

V době od 1.4.2012 do 31.8.2014 měla být nájemci započítána na nájemném za nájem 
dotčeného objektu částka 48.083,33 Kč/měsíc odpovídající rozdílu mezi obvyklým nájemným 
ve výši 49.083,33 Kč navýšených o DPH v platné sazbě daně a dohodnutým nájemným 
ve výši 1000 Kč navýšených o DPH v platné sazbě daně.

Součástí dodatku č.1 měly být rovněž závazky stran spočívající jednak v tom, 
že neprovede-li nájemce ani částečnou rekonstrukci ubytovny Ch. nebo nedoloží-li 
pronajímateli do 1.3.2013 výši skutečně vynaložených nákladů na provedenou rekonstrukci, 
měl být nájemce povinen hradit pronajímateli od 1.5.2013 nájemné za nájem objektu ve výši 
589.000 Kč/rok navýšených o DPH v platné sazbě daně a současně uhradit pronajímateli 
do 30.8.2013 rozdíl mezi skutečně uhrazeným nájemným za nájem objektu v době 
od 1.4.2012 do 30.4.2013 a nájemným ve výši 589.000 Kč navýšených o DPH v platné sazbě 
daně. Rovněž provede-li nájemce pouze částečnou rekonstrukci a doloží-li pronajímateli 
do 1.3.2013 výši skutečně vynaložených nákladů na celou rekonstrukci budovy v nižší částce 
než je předpokládaná hodnota rekonstrukce, měly smluvní strany do 30.4.2013 uzavřít
dohodu, kterou stanoví způsob vypořádání svých práv tak, aby pronajímatel započetl nájemci 
na nájemném pouze částku odpovídající skutečně vynaloženým a prokázaným nákladům 
na rekonstrukci budovy, přičemž pokud by k tomuto kroku nedošlo, měl být nájemce povinen 
hradit pronajímateli od 1.5.2013 celkové nájemné za předmět nájmu ve výši 605.831,70 Kč 
navýšených o DPH v platné sazbě, přičemž na rozdíl mezi částkou, která by byla započtena 
nájemci na nájemném a částkou, která odpovídala prokazatelně vynaloženým nákladům 
nájemce na rekonstrukci ubytovny Ch., se mělo pohlížet jako na bezdůvodné obohacení 
nájemce na úkor pronajímatele.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě a smlouvě o výpůjčce byl za shora uvedených 
podmínek uzavřen mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a půjčitelem 
a panem Františkem Kornelem jako nájemcem a vypůjčitelem dne 31.10.2011.

Dne 1.10.2012 požádal pan František Kornel statutární město Přerov o změnu 
smluvního vztahu založeného mezi statutárním městem Přerov a panem Františkem Kornelem 
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nájemní smlouvou a smlouvou o výpůjčce ze dne 21.3.2011, ve znění dodatku č.1 ze dne 
31.10.2011, spočívající ve změně nájemce a výpůjčitele z pana Františka Kornela na nově 
založenou společnost První KPÚ s.r.o., IČO 294466635, se sídlem Kojetínská 3036/56 
Přerov, jejímiž společníky a jednateli jsou pánové František Kornel a Vratislav Pospíšil. 
Žádost byla odůvodněna převedením provozu a údržby ubytovny Chemik pod jednu 
společnost, která by v případě zamýšleného odprodeje objektu z vlastnictví statutárního města 
Přerova mohla transparentněji žádat o poskytnutí úvěru u některé z komerčních bank.

V návaznosti na shora uvedené přijala Rada města Přerova dne 2.10.2012 usnesení 
č. 1895 49/6/2012, kterým schválila záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci 
ve vlastnictví statutárního města Přerova – ubytovna Ch. a záměr statutárního města Přerova –
výpůjčku nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 740/2 v k.ú. 
Přerov.

V souladu se stávající nájemní smlouvou a smlouvou o výpůjčce byly nájemníkem 
panem Kornelem doloženy statutárnímu městu Přerov níže uvedené faktury vztahující 
se k rekonstrukci předmětné budovy, které vystavila společnost Best Okna – Libor Vašíček, 
IČ 86956990 s místem podnikání Beňov 166. Konkrétně se jednalo o:

1) Fakturu č. 17/2012 ze dne 18.2.2012 za 28 ks PVC bílých oken a parapetů v ceně 
356.834 Kč bez DPH a 1 ks vchodových dveří PVC v ceně 29.380 bez DPH,

2) Fakturu č. 28/2012 ze dne 20.4.2012 za 22 ks PVC bílých oken a parapetů v ceně 
351.017 Kč bez DPH,

3) Fakturu č. 42/2012 ze dne 3.7.2012 za 32 ks PVC bílých oken a parapetů v ceně 
340.600 Kč bez DPH,

4) Fakturu č. 59/2012 ze dne 2.10.2012 za 18 ks PVC bílých oken a parapetů v ceně 
179.796 Kč bez DPH.

V tomto kontextu bylo tedy možné panu Kornelovi jako nájemci ubytovny Ch. 
na nájemném započítat prokazatelně vynaložené náklady na rekonstrukci dotčeného objektu 
v celkové výši 1.228.247 Kč bez DPH, když náklady na výměnu vchodových dveří ve výši 
29.380 Kč bez DPH nebyly dle znění nájemní smlouvy způsobilými k zápočtu. Z těchto 
uváděných nákladů na rekonstrukci objektu byly panu Kornelovi započteny na nájemném 
v době od 1.4.2012 do 31.12.2012 (tedy do okamžiku změny nájemce na První KPÚ s.r.o.) 
náklady na rekonstrukci ve výši 432.749,97 Kč2). Z nákladů na rekonstrukci tedy k 1.1.2013 
zbývala k započtení na nájemném ještě částka 795.497,03 Kč.

Skutečnost, že částečná rekonstrukce ubytovny Ch. proběhla v rozsahu deklarovaném 
nájemníkem a osvědčovaném shora předloženými fakturami, je potvrzována rovněž 
písemným prohlášením pracovníka odboru správy majetku, oddělení správy budov Magistrátu 
města Přerova, pana Stanislava Jurečky, jenž v tomto prohlášení ze dne 4.1.2016 uvedl, že po 
předložení shora uvedených faktur ze strany nájemce a vypůjčitele, pana Kornela, byly 
prováděny fyzické kontroly na místě samém, přičemž bylo shledáno, že fakturovaná okna 
včetně parapetů byla řádně dodána a výměna oken včetně parapetů byla v dotčeném objektu 
řádně provedena3.

Vzhledem k tomu, že aplikace vnitřního předpisu č. 7/09 vydaného Radou města 
Přerova (Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování Rady města Přerova 
a Zastupitelstva Přerova o majetkoprávních úkonech) nebyla pro stanovení výše nájemného 
                                                          
2

Jedná se o součin měsíční částky k započtení a počtu měsíců k započtení tj. 48.083,33 Kč x 9 měsíců.
3

Uvedené prohlášení bude tvořit přílohu č.1 provedené kontroly.
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za pronájem ubytovny Ch. od 1.1.2013 s ohledem na specifika spočívající v charakteru 
předmětu a účelu nájmu vhodná, nechal odbor právní MMPr vyhotovit znalecký posudek 
na stanovení obvyklého nájemného za nájem ubytovny Ch. Znaleckým posudkem znalce 
Ing. Petra Havránka č. 29-2012 ze dne 4.12.2012 byla stanovena výše obvyklého nájemného 
za nájem daného objektu k bydlení ve výši 522.000 Kč/rok.

Nájemné za nájem ubytovny Ch. bylo v nájemní smlouvě a smlouvě o výpůjčce mezi 
statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a půjčitelem a společností První KPÚ s.r.o. 
stanoveno obecně na 522.000 Kč/rok bez DPH (tedy na 631.620 Kč vč. DPH), což znamená 
43.500 Kč/měsíc bez DPH (tedy 52.635 Kč vč. DPH). Konkrétně pak výše nájemného 
v návaznosti na skutečnost, že pan Kornel jako stávající nájemce postoupí společnosti První
KPÚ s.r.o. jako budoucímu nájemci svoji pohledávku za statutárním městem Přerov ve výši 
795.497,03 Kč, spočívající ve skutečně vynaložených nákladech rekonstrukce ubytovny Ch., 
která nebude ke dni 31.12.2012 započtena na nájemném na základě stávající nájemní smlouvy 
a smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov a panem Kornelem, která bude 
ukončena dohodou ke dni 31.12.2012 mělo činit v době od 1.1.2013 do 30.6.2014 
1.000 Kč/měsíc bez DPH (tedy 1.210 Kč/měsíc vč. DPH) a v době od 1.7.2014 do 31.7.2014 
13.002,97 Kč bez DPH (tedy 15.733,59 Kč vč. DPH).

V době od 1.1.2013 do 30.6.2014 by tak měly být nájemci započítány na nájemném 
za nájem ubytovny Ch. náklady na rekonstrukci objektu k bydlení v celkové výši 765.000 Kč, 
když měsíční částka k započtení ve výši 42.500 Kč odpovídá rozdílu mezi obvyklým 
nájemným ve výši 43.500 Kč navýšených o DPH v platné sazbě daně a dohodnutým 
nájemným ve výši 1000 Kč navýšených o DPH v platné sazbě daně a v době od 1.7.2014 
do 31.7.2014 by měly být nájemci započítány na nájemném za ubytovnu Ch. náklady 
na rekonstrukci dotčeného objektu ve výši 30.497,03 Kč.

V kontextu shora uvedeného došlo mezi statutárním městem Přerov jako 
pronajímatelem a půjčitelem a panem Františkem Kornelem jako nájemcem a vypůjčitelem 
dne 28.12.2012 k uzavření dohody o skončení nájmu a výpůjčky a dohody o uznání dluhu, 
s tím, že stávající nájemní vztah bude ukončen k 31.12.2012, přičemž smluvní strany 
prohlašují a činí nesporným, že nájemce provedl částečnou rekonstrukci ubytovny Ch.
spočívající v kompletní výměně všech oken včetně parapetů v hodnotě 1.228.247 Kč bez 
DPH, s tím, že na úhradu nájemného byla dosud nájemci započtena částka 432.749,97 Kč 
a nebyla započtena částka 795.497,03 Kč, když nájemce zároveň prohlašuje, že má vůči 
pronajímateli pohledávku ve výši 795.497,03 Kč, a naopak pronajímatel prohlašuje, že uznává 
svůj dluh vůči nájemci v uvedené výši. Součástí této dohody bylo i stanovení dalších 
podmínek pro postoupení uvedené pohledávky ze stávajícího nájemce na nájemce nového 
a rovněž určení časového horizontu pro uzavření nové nájemní smlouvy.

Samotná smlouva o postoupení shora uvedené pohledávky byla mezi panem 
Františkem Kornelem a První KPÚ s.r.o. uzavřena rovněž dne 28.12.2012.

Posledním aktem, jenž byl proveden dne 28.12.2012, bylo uzavření nové nájemní 
smlouvy mezi Statutárním městem Přerov jakožto pronajímatelem a půjčitelem a společností 
První KPÚ s.r.o. jakožto nájemcem a vypůjčitelem, a to za podmínek, jak byly shora 
specifikovány. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
I v této smlouvě strany prohlásily a učinily nesporným, že ke dni podpisu smlouvy má 
nájemce vůči pronajímateli pohledávku ve výši 795.497,03 Kč odpovídající výši nákladů 
uhrazených panem Františkem Kornelem jako předcházejícím nájemcem předmětné budovy 



6

na rekonstrukci předmětné budovy, kterou tento postoupil před podpisem této smlouvy 
nájemci.

Dne 10.9.2014 schválila Rada města Přerova ve svém usnesení č. 3804/99/6/2014
uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě a smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 28.12.2012 mezi 
statutárním městem Přerov a společností První KPÚ s.r.o.

Schválení tohoto dodatku předcházela žádost společnosti První KPÚ s.r.o. o převod 
ubytovny Ch. a pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov. Daná žádost byla odůvodněna tím, 
že budova je ve špatném technickém stavu a potřebuje další opravy, zejména výměnu 
elektroinstalace pokojů a chodeb, vodoinstalace a výtahu. Záměr úplatného převodu budovy 
s pozemkem byl schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 15.4.2014. 
Úplatný převod za kupní cenu 8,5 mil. Kč byl předložen na 19. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova dne 9.9.2013, kdy zastupitelstvo takové usnesení nepřijalo a na 20. zasedání konaném 
dne 21.10.2013, byla předloha předkladatelem stažena z projednávání.

Z důvodu nutnosti řešit špatný technický stav objektu zadal odbor správy majetku 
Magistrátu města Přerova vypracování projektové dokumentace na výměnu rozvodů vody 
a kanalizace. Dle této dokumentace činily předpokládané náklady na realizaci 1.807.039 Kč 
bez DPH. S ohledem na výsledek projednání převodu ubytovny Ch. s pozemkem p.č. 740/2
proběhla jednání zástupců města a zástupců společnosti První KPÚ s.r.o. týkající se špatného 
technického stavu objektu s výsledečným návrhem spočívajícím v tom, že společnost První
KPÚ s.r.o. by provedla opravy v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací na stavbu 
„Výměna rozvodu vody a kanalizace v ubytovně Chemik“ na své náklady. Cena za realizaci 
stavby dle projektu byla ověřena statutárním městem Přerov poptávkovým řízením, kdy 
nejnižší nabídková cena činila 1.700.803,10 Kč navýšených o DPH v platné sazbě, a tato byla 
použita jako mezní hodnota pro započtení na nájemné. Pokud by tedy nájemce realizoval 
v následujícím období výše uvedenou opravu objektu a do 30.11.2015 prokázal účetními 
doklady výši skutečně vynaložených nákladů na opravu, bude tato částka započtena na 
nájemné za období od 1.10.2014 do 31.12.2015, a to tak, aby nepřekročila výši ročního 
nájemného bez DPH. Částku odpovídající DPH k nájemnému bude nájemce povinen vždy 
uhradit. Tento režim odložené splatnosti nájemného a jeho následného započtení by měl 
pokračovat i v dalších letech, a to až do doby započtení celkové částky za provedení 
uvedených oprav.

Dodatek č.1 k nájemní smlouvě a smlouvě o výpůjčce ze dne 28.12.2012 mezi 
statutárním městem Přerov a společností První KPÚ s.r.o. byl uzavřen dne 24.9.2014.
Důležité pasáže jsou obsaženy v čl. VI. tohoto dodatku, kde se hovoří o tom, že se smluvní 
strany dohodly, že vzhledem k plánované opravě předmětného objektu, kterou bude nájemce 
provádět na svůj náklad, bude nájemci na nájemné započtena částka prokazatelně a účelně
vynaložených nákladů na tuto opravu ve výši maximálně 1.700.803 Kč bez DPH, ponížená 
o částku 41.745 Kč, a to tak, že na pohledávku pronajímatele na nájemném za užívání 
předmětu nájmu za kalendářní rok ve výši základu daně, tj., bez DPH, bude započtena 
pohledávka nájemce za náklady ve výši základu daně vynaložené na provedení opravy 
předmětu nájmu v kalendářním roce, za který je nájem placen. DPH k nájemnému stanové 
touto smlouvou nebude podléhat započtení a bude jej nutno ze strany nájemce vždy
pravidelně hradit. Smluvní strany se rovněž dohodly, že započtení bude realizováno 
za podmínky, že nájemce do 30.11. kalendářního roku, za který má být nájemné placeno, 
vystaví daňové doklady na provedené práce a tyto doloží účetními doklady, kterými 
jednoznačně prokáže výši skutečně vynaložených prostředků na rekonstrukci předmětné 
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budovy uplatňovaných k započtení v daném kalendářním roce. Pronajímatelem budou 
zároveň odsouhlaseny pouze opravy stanovené dohodou stran na základě poptávkového řízení 
ohodnocené na shora uvedenou částku. Dodatek nabyl platnosti a účinnosti dne 1.10.2014.

Nutno dodat, že na základě informací získaných od pověřených pracovníků 
majetkoprávního odboru Magistrátu města Přerova bylo zjištěno, že druhá fáze rekonstrukce 
ubytovny Ch. dosud neproběhla, a to v důsledku ústní komunikace mezi pracovníky tohoto 
odboru a nájemcem, na jejímž základě došlo k pozastavení realizace rekonstrukčního záměru 
obsaženého v dodatku č.1 k shora uvedené nájemní smlouvě4, z čehož rovněž vyplynula 
povinnost nájemce doplatit do 31.12.2015 nájemné za předmětný objekt v plné výši (mimo 
měsíčně splácenou DPH), a to za období od 1.10.2014 do 31.12.2015, jež v souhrnu 
(i s nájmem za věci movité) činilo 673.540 Kč. 

Poslední sled událostí v popisovaném případě nastal v průběhu podzimu roku 2015, 
kdy Rada města Přerova nejprve dne 17.9.2015 usnesením č. 782/26/9/2015 schválila podání 
výpovědi z nájmu a výpůjčky založených nájemní smlouvou a smlouvou o výpůjčce uzavřené 
dne 28.12.2012 ve znění dodatku č.1, uzavřeného dne 24.9.2014 mezi statutárním městem 
Přerov a společností První KPÚ s.r.o., přičemž výpovědní lhůta činila 3 měsíce a počala běžet 
prvního dne měsíce následujícího po výpovědi. Avšak již dne 10.12.2015 Rada města Přerova 
své stanovisko přehodnotila, když přijala usnesení č. 1080/32/7/2015 jímž schválila odvolání 
výpovědi z nájmu a výpůjčky založených shora uvedenou nájemní smlouvou a smlouvou 
o výpůjčce ve znění dodatku č.1, a zároveň schválila uzavření dodatku č. 2 k této nájemní 
smlouvě a smlouvě o výpůjčce, jímž se mění doba nájmu z doby neurčité na dobu určitou, 
a to do 31.12.2016 a současně bylo z původního znění smlouvy vyňato ustanovení týkající 
se souhlasu s prováděním investic na předmětu nájmu a započtení skutečně vynaložených 
nákladů na provedení těchto investic.

Dodatek č.2 k dané smlouvě byl ve schváleném znění uzavřen mezi statutárním 
městem Přerov a společností První KPÚ s.r.o. dne 15.12.2015.

b) platební morálka nájemce:
V průběhu kontroly bylo zjištěno, že veškeré splátky nájmu byly ze strany nájemníka 
poukázány na příslušný účet pronajímatele řádně, včas a v požadované výši (tj. včetně 
doplatku na nájemném ve výši 673.540 Kč), o čemž svědčí i sestavy plateb předepsaných
a plateb uskutečněných, které jsou v rámci systému, jejž používá pronajímatel, spárovávány 
automaticky, když jejich podrobným zkoumáním nebyly zjištěny žádné odchylky5.

Závěr:
Kontrolní skupina při svém podrobném prověřování nájemních smluv a smluv o výpůjčce 
uzavřených v průběhu zkoumaného období mezi statutárním městem Přerov jako 
pronajímatelem a půjčitelem a panem Františkem Kornelem (posléze společností První KPÚ 
s.r.o.) jako nájemcem a vypůjčitelem, na jejichž základě statutární město Přerov přenechalo 
panu Františku Kornelovi (a posléze společnosti První KPÚ s.r.o.) do nájmu ubytovnu Ch. 

                                                          
4

Pravdivost těchto informací verifikují i skutečnosti obsažené v dopise jednatele společnosti První KPÚ s.r.o. 
pana Vratislava Pospíšila adresovaného Statutárnímu městu Přerov ze dne 23.11.2015, v němž tento mimo jiné 
uvedl: „ Realizace této smlouvy měla začít 1.10.2014. K realizaci ale nedošlo z důvodu nabídky k odkoupení 
nemovitosti č.p. 1573 na pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov (ubytovna Chemik) od Města Přerova. Odkup ale 
schválen nebyl, ale byli jsme požádáni, abychom nerealizovali žádné opravy vztahující se k výměně rozvodů vody 
a kanalizace v ubytovně Chemik“.
5

Sestavy plateb budou tvořit přílohu č. 2 provedené kontroly.
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včetně vnitřního vybavení a do výpůjčky pozemek p.č. 740/2 v k.ú. Přerov, na němž je 
ubytovna Ch. postavena, nezjistila žádná pochybení týkající se plnění nájmu, přičemž lze 
zároveň jednoznačně říci, že hodnota oprav, jež byly ve stanovené době na předmětném 
objektu nájemcem provedeny, je adekvátní výši nájmu, jenž byl shora uvedeným nájemcům 
za přesně specifikovaných podmínek odpuštěn.

Doporučení: 
Kontrolní výbor nemá žádné doporučení.

Vyjádření Odboru správy majetku a komunálních služeb: 
Stanovisko kontrolního výboru bereme na vědomí a se závěrem kontrolního výboru 
souhlasíme.

          …………………………….......... 
       Mgr. Zdeněk Vojtášek  

vedoucí Odboru správy majetku a komun. služeb

V Přerově dne 4. 2. 2016

….………………………………….

    JUDr. Vladimír Lichnovský  

  …………………………………….

Bc. Eva Mádrová  

………………………………….

    Zuzana Brešťanská
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Příloha č. 2
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Případ

PID MUPRX00U4YOD VS 701000274 AC DDP130986 Typ pohl. 0701

Název pohledávky Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí - MAJ

Poplatník První KPU s.r.o.,  Kojetínská 3036/56,  75002 Přerov

Datum narození 00.00.0000

Částky Historie

Stav k datu 01.01.2015 -28 288,65

Předpisy za období 01.01.2015 - 31.12.2015 814 982,70 Předpisy 0,00

Platby za období 01.01.2015 - 31.12.2015 786 694,60 Platby 0,00

Saldo k 31.12.2015 -0,55 Saldo 0,00

Vybraný poplatník

Předpisy

Výše předpisu Datum vzniku Datum splatnosti Doklad Spec. symbol Typ Název

54 332,19 01.10.2014 31.12.2015 DDP130986 100 Předpis pohledávky

54 332,19 01.11.2014 31.12.2015 DDP130986 100 Předpis pohledávky

54 332,19 01.12.2014 31.12.2015 DDP130986 100 Předpis pohledávky

380 325,36 01.08.2015 31.12.2015 DDP130986 100 Předpis pohledávky

54 332,19 01.08.2015 31.12.2015 DDP130986 100 Předpis pohledávky

54 332,19 01.09.2015 31.12.2015 DDP130986 100 Předpis pohledávky

54 332,19 01.10.2015 31.12.2015 DDP130986 100 Předpis pohledávky

54 332,19 01.11.2015 31.12.2015 DDP130986 100 Předpis pohledávky

54 332,01 01.12.2015 31.12.2015 DDP130986 100 Předpis pohledávky

Platby

Výše splátky Datum banky Datum zaplacení Typ Název Druh úhrady

9 429,55 16.01.2015 16.01.2015 20 spárováno automaticky

9 429,55 03.02.2015 03.02.2015 20 spárováno automaticky

9 429,55 03.03.2015 03.03.2015 20 spárováno automaticky

9 429,55 08.04.2015 08.04.2015 20 spárováno automaticky

9 429,55 11.05.2015 11.05.2015 20 spárováno automaticky

9 429,55 03.06.2015 03.06.2015 20 spárováno automaticky

9 429,55 03.07.2015 03.07.2015 20 spárováno automaticky

9 429,55 07.08.2015 07.08.2015 20 spárováno automaticky

9 429,55 04.09.2015 04.09.2015 20 spárováno automaticky

9 429,55 05.10.2015 05.10.2015 20 spárováno automaticky

9 429,55 04.11.2015 04.11.2015 20 spárováno automaticky

250 000,00 10.12.2015 10.12.2015 20 spárováno automaticky

250 000,00 14.12.2015 14.12.2015 20 spárováno automaticky

9 429,55 15.12.2015 15.12.2015 20 spárováno automaticky

173 540,00 30.12.2015 30.12.2015 20 spárováno automaticky


