
SML/MMPr/…………..

Statutární město Přerov
se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Bratrská 34
zastoupené náměstkem primátora Ing. Petrem Měřínským
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 750 02
zastoupená předsedou představenstva Ing. Petrem Vránou a místopředsedou představenstva Martinem 
Macháčkem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1839
IČ: 25391453
DIČ: CZ 25391453
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 153172938/0300
(dále jen „příjemce“)

uzavírají tento

DODATEK č. 8

ke smlouvě o poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08 ze dne 05.05.2008, 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, dodatku č. 6 ze dne 24.04.2013 a dodatku č. 7 

ze dne 07.01.2016

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08 ze dne 05.05.2008, 
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, dodatku č. 6 ze dne 
24.04.2013 a dodatku č. 7 ze dne 07.01.2016 (dále jen smlouva) se mění takto:

1) V článku I odst. 2 se na konci doplňuje další odrážka ve znění: 

- „Pro rok 2017 se předávající zavazuje poskytnout příjemci dotaci k účelu uvedenému v čl. I. 
odst. 1) této smlouvy v celkové výši 13.625.000,00 Kč včetně přiměřeného zisku. Výše 
měsíční splátky počínaje měsícem lednem 2017 bude činit 1.135.416,00 Kč, přičemž poslední 
prosincová splátka bude činit 1.135.424,00 Kč.“

2) V článku III odst. 4 se na konci doplňuje text ve znění: „Výše přiměřeného zisku pro rok 2017 
činí 625 000,00 Kč. Příjemce je povinen při vyúčtování dotace vždy řádně zdůvodnit výši 
nákladů vynaložených na provoz, běžné opravy a údržbu sportovních zařízení, na které je 
dotace poskytnuta, a výši výnosů z provozu sportovních zařízení. Odůvodněnost těchto 
nákladů a výnosů posoudí předávající prostřednictvím Odboru ekonomiky Magistrátu města 
Přerova (dále jen „Odbor ekonomiky MMPr“).“

3) V článku III odst. 9 se na konci doplňuje text ve znění: „Pokud ve vyúčtování dotace dle čl. III 
odst. 4. této smlouvy příjemce uvede částku odpovídající rozdílu mezi náklady jím 
vynaloženými na provoz, běžné opravy a údržbu sportovních zařízení a výnosy z provozu 



sportovních zařízení (dále jen „ztráta z provozu“) vyšší, než je částka dotace poskytnutá za 
příslušný kalendářní rok, a Odbor ekonomiky MMPr vyhodnotí ztrátu z provozu jako 
odůvodněnou, předávající uhradí částku ve výši rozdílu mezi ztrátou z provozu a částkou 
dotace poskytnutou za příslušný kalendářní rok na účet příjemce uvedený v záhlaví této 
smlouvy, a to nejpozději do 31.5. kalendářního roku následujícího po období, na které byla 
dotace poskytnuta. V případě, že Odbor ekonomiky MMPr vyhodnotí ztrátu z provozu jako 
dostatečně neodůvodněnou nebo v případě, že příjemcem vykázaná ztráta z provozu za 
příslušný kalendářní rok bude vyšší o více než 10 % oproti jím vykázané ztrátě z provozu za 
předcházející kalendářní rok, je nutné o eventuální úhradě částky ve výši rozdílu mezi 
vykázanou ztrátou z provozu a částkou dotace poskytnutou za příslušný kalendářní rok nejprve 
uzavřít dodatek k této smlouvě, přičemž za předávajícího o jeho uzavření či neuzavření 
rozhoduje vždy Zastupitelstvo města Přerova.“

4) V článku III se doplňuje nový odst. 10 ve znění: „Příjemce je povinen bezodkladně oznámit 
předávajícímu zahájení insolvenčního řízení proti němu a též svůj vstup do likvidace, a to 
nejpozději do 7 dnů ode dne vzniku těchto skutečností. Dále je povinen zaslat předávajícímu 
informaci o své přeměně, jejíž součástí je projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede dnem, 
kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným zákonem a poskytnout mu veškerou 
související právní i ekonomickou dokumentaci a na vyžádání předávajícího doplnit jím 
požadované další informace vztahující se k chystané přeměně.“

5) Článek IV zní takto:

„Článek IV

Sankční ujednání

1. V případě neoprávněného použití nebo zadržení poskytnutých peněžních prostředků nebo 
jejich části příjemcem předávající postupuje v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, včetně penalizace.

2. Nesplní-li příjemce některou z povinností uvedených v článku III odst. 2 této smlouvy, je 
povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu předávajícího ve výši 
0,03 % z celkové výše dotace za příslušný kalendářní rok.

3. Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III odst. 5 této smlouvy, je povinen 
provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu předávajícího ve výši 0,06 % 
z celkové výše dotace za příslušný kalendářní rok.

4. Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III odst. 6 této smlouvy, je povinen 
provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu předávajícího ve výši 0,03 % 
z celkové výše dotace za příslušný kalendářní rok.

5. Nesplní-li příjemce některou z povinností uvedených v článku III odst. 7 této smlouvy, je 
povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu předávajícího ve výši 
0,03 % z celkové výše dotace z poskytnutých prostředků na základě této smlouvy, a to za 
období, kterého se povinnost příjemce týká a předávající je oprávněn od smlouvy 
odstoupit.

6. Příjemce je povinen předávajícímu písemně oznámit veškeré změny týkající se obchodní 
firmy, bankovního spojení a sídla příjemce, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy tato 
změna nastala nebo kdy byla tato změna přijata. Tuto povinnost se příjemce zavazuje plnit 
do 31.12.2018. Nesplní-li příjemce tuto povinnost, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu předávajícího ve výši 0,03 % z celkové výše dotace za 
příslušný kalendářní rok.

7. Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v čl. III odst. 10 této smlouvy, je povinen provést 
odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 0,03 % z celkové výše dotace za příslušný 



kalendářní rok.

8. Příjemce je povinen při použití finančních prostředků poskytnutých dle této smlouvy 
postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Je-li příjemce při využití 
finančních prostředků zadavatelem podle § 4 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, je povinen postupovat při zadávání veřejné zakázky podle tohoto 
zákona.“

Čl. II.

V jiném se text smlouvy nemění.

Čl. III.

Dodatek č. 8 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 8 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž předávající obdrží 2 stejnopisy a příjemce                    
1 stejnopis.

Předávající a příjemce prohlašují, že si tento dodatek č. 8 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.

Smluvní strany jsou podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinny zaslat tento 
dodatek č. 8 Ministerstvu vnitra ČR k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od jeho uzavření. Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek č. 8 zašle Ministerstvu vnitra ČR spolu se smlouvou k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv v uvedené lhůtě předávající.

Čl. IV.

Doložka obce

Předávající osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti tohoto dodatku č. 8 jeho schválením 
Zastupitelstvem města Přerova na jeho …. zasedání konaném dne …….2016 usnesením číslo………..

v Přerově dne                                                                                  v Přerově dne

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

           Ing. Petr Měřínský                             Ing. Petr Vrána

          náměstek primátora                     předseda představenstva

….….……………………………..…..

                Martin Macháček

       místopředseda představenstva


