
Pořadové číslo:  34/4 

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 5.12.2017 

Návrh pro 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 12. 

2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1) schvaluje uzavření dodatku č. 9 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 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, 

dodatku č. 6 ze dne 24.04.2013, dodatku č. 7 ze dne 07.01.2016 a dodatku č. 8 ze dne 

24.11.2016, 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: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 29.11.2017 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko Rady města Přerova: 

Rada města Přerova projednala materiál na své 81. schůzi dne 23.11.2017 a doporučuje Zastupitelstvu 

města Přerova schválit dle návrhu na usnesení. 

 

Stanovisko odboru ekonomiky: 



Odbor ekonomiky doporučuje schválit výše uvedený návrh na usnesení. V případě schválení jiné 

částky by bylo nezbytné upravit návrh rozpočtu na rok 2018, který s požadavkem Tepla Přerov, a. s., 

na zvýšení dotace nepočítá a o požadované finanční prostředky snížit rezervu na havárie nebo 

schválené záměry. Předmětné úpravy by se dotkly celého materiálu, tedy textové i tabulkové části. 

Současně upozorňuje na fakt, že požadavek Tepla Přerov a. s., na navýšení dotace zahrnuje mimo jiné 

i bezplatné poskytnutí šaten pro HC Zubr, což je skrytá forma podpory tohoto sportovního klubu.  

 

 

 

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) společnosti 

Teplo Přerov a. s., 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 osmi dodatky, upravovány smluvní podmínky, v roce 2012 

byly nemovitosti, na které je dotace poskytována, rozšířeny o sportovní halu na ul. Petřivalského 3.  

  

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. S ohledem na to, že společnost Teplo Přerov a. s. (dále jen společnost), 

spolufinancovala zateplení Plaveckého areálu v Přerově, hotelu Zimní stadion a sportovní haly na ul. 

Petřivalského z prostředků jiných veřejných rozpočtů, nelze smlouvu vypovědět, neboť je nutné splnit 

podmínku udržitelnosti projektů do roku 2018.  

  

Vzhledem k výše uvedeným faktům, aktuálnímu stavu sportovních zařízení a ve snaze v maximální 

možné míře zabránit překompenzaci při plnění závazku veřejné služby, je od roku 2016 poskytována 

společnosti dotace ve výši 13 625 000 Kč výlučně na provoz, běžné opravy a údržbu majetku 

užívaného příjemcem k provozu sportovních zařízení (při výpočtu bylo vycházeno z hodnot ztrát 

vykázaných v letech 2008-2014, kdy průměrná ztráta za tyto roky činila 12 447,3 tis. Kč, a kdy na 

základě požadavku společnosti byla při stanovení příspěvku na další období tato suma navýšena o více 

jak 1 mil. Kč), přičemž tato částka zahrnuje i přiměřený zisk společnosti ve výši 625 000 Kč. 

Stejná částka byla navržena i pro rok 2018, a to také s ohledem na vyúčtování dotace za rok 2016, v 

jehož rámci společnost vrátila částku 18 832,63 Kč, a to i přes nepříznivé klimatické podmínky v 

daném roce (provoz plaveckého areálu a koupaliště Penčice) a při zahájení provozu zimního stadionu 

v Přerově od 20.07.2016 místo do té doby běžně zahajovaného provozu od 01.08. kalendářního roku 

(v této souvislosti společnost vyčíslila ztrátu na 219 547 Kč bez DPH), 

  

Výše dotace na rok 2018 byla v předstihu projednána a odsouhlasena předsedou představenstva 

společnosti, dne 24.10.2017 byl pak návrh dodatku č. 9 zaslán k odsouhlasení řediteli společnosti 

Teplo Přerov a. s. Odpověď přišla dne 15.11.2017, a to formou návrhu na zvýšení dotace na provoz 

sportovních středisek na rok 2018, který obsahuje níže uvedenou tabulku:   

Text Kč 

Dotace na provoz sportovních středisek 2017 13 625 000 

Návrh statutárního města Přerova na provoz 

sportovních středisek 2018  

13 625 000 

  

Jednorázové navýšení nákladů oproti roku 2017:  

  

- bezplatné poskytnutí šaten pro HC Zubr 210 894 

- zprovoznění ledu v červenci podle požadavku 

HC Zubr 

199 627 



- navýšení ceny elektrické energie na základě 

výsledků výběrového řízení  

220 800 

- předpokládané navýšení mezd dle kolektivní 

smlouvy 

1 434 000 

    

Návrh Tepla Přerov na dotaci na provoz 

sportovních středisek 2018 

15 690 321 

Navrhované navýšení oproti roku 2017  2 065 321 

V současné době, kdy nejsou k dispozici údaje o hospodaření společnosti za rok 2017, je 

bezpředmětné předjímat výši nákladů a tržeb v roce 2018. Případy, kdy při předložení vyúčtování 

dotace za příslušný kalendářní rok ztráta z provozu překročí výši poskytnuté dotace v daném 

roce, jsou ošetřeny (na základě požadavku společnosti) dodatkem č. 8 ke smlouvě o dotaci 

uzavřeným dne 24.11.2016 (schváleno zastupitelstvem města dne 14.11.2016). V případě zvýšených 

nákladů na provoz za příslušný kalendářní rok je možné tyto dle bodu 9) článku III smlouvy (viz 

citace níže) za předpokladu, že budou řádně odůvodněné, po statutárním městu nárokovat.  

„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.“  

Přílohu č. 2 materiálu tvoří tabulka "Vyúčtování dotace poskytované statutárním městem Přerov 

společnosti Teplo Přerov, a. s.", ze které je zřejmá nejen výše nákladů a tržeb v jednotlivých letech, ale 

zvlášť jsou zde rozepsány: 

 mzdové náklady (vzhledem k požadavku na jejich předpokládané navýšení v roce 2018), 

 opravy a udržování (s ohledem na to, že z rozpočtu města jsou dále taktéž hrazeny běžné opravy 

sportovních zařízení).  

V případě schválení částky dle požadavku Tepla Přerov, a. s., je třeba upozornit na skutečnost, 

že společnost by obdržela na základě smlouvy o poskytnutí dotace zálohy o více jak 2 mil. Kč 

vyšší, bez ohledu na skutečné náklady a výnosy roku 2018 a navíc bez nutnosti jejich 

podrobného odůvodnění, kterému by se tímto způsobem vyhnula i při předložení vyúčtování za 

rok 2018, což nelze z hlediska hospodárného nakládání s finančními prostředky doporučit. Navíc 

je zde opomíjen fakt, že stejně jako s navýšením nákladů, je možné spekulovat o navýšení tržeb 

(např. v roce 2017 lze předpokládat nárůst tržeb, a to právě s ohledem na příznivé klimatické 

podmínky v letních měsících tohoto roku oproti roku 2016).  

  

Pro doplnění dále uvádíme, že smlouva o dotaci neupravuje, v jakém rozsahu mají být sportoviště 

provozována. Společností mají být z dotace hrazeny běžné opravy, akce nad 500 tis. Kč jsou 

financovány z rozpočtu statutárního města Přerova (v roce 2017 je rozpočtována na investiční akci 

Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody na koupališti Penčice částka 4 158,0 tis. Kč).  

  

Návrh dodatku č. 9, který upravuje výši příspěvku na rok 2018 částkou 13 625 000 Kč, tvoří přílohu č. 

1 materiálu.  

 

 


