
Pořadové číslo:  3/4 

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 03.12.2018 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 10. 12. 2018 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Teplo Přerov, a. s. - uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o poskytnutí dotace  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 10 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, dodatku č. 8 ze dne 

24.11.2016 a dodatku č. 9 ze dne 29.01.2018, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, 

 

2 pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního 

jednání dle bodu 1) návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko Rady města Přerova:  

Rada města Přerova projednala materiál na své schůzi dne 15.11.2018 variantně a doporučuje 

Zastupitelstvu města Přerova schválit dle návrhu na usnesení.  

 

Stanovisko odboru ekonomiky: 

Odbor ekonomiky předkládá návrh orgánům města ke zvážení. 

 

Důvodová zpráva: 

Dne 05.05.2008 byla mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo Přerov a. s., (dále jen 



společnost) 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 devíti dodatky, upravovány smluvní podmínky, v 

roce 2012 byly nemovitosti, na které je dotace poskytována, rozšířeny o sportovní halu na ul. 

Petřivalského 3. Od roku 2016 pak byla společnosti poskytována dotace výlučně na provoz, běžné 

opravy a údržbu majetku užívaného příjemcem k provozu sportovních zařízení, důvodem byla 

snaha v maximální možné míře zabránit překompenzaci při plnění závazku veřejné služby. Smlouva o 

poskytnutí dotace již několik let neodpovídala evropské legislativě v oblasti veřejné podpory a 

vyrovnávací platby za závazek veřejné služby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, 

ale nebylo ji možné vypovědět, neboť společnost spolufinancovala zateplení Plaveckého areálu v 

Přerově, hotelu Zimní stadion a sportovní haly na ul. Petřivalského z prostředků jiných veřejných 

rozpočtů a bylo nezbytné splnit podmínku udržitelnosti projektů do roku 2018. Na fakt, že současný 

stav je možné aplikovat do 31.12.2018 tedy bylo odborem ekonomiky upozorňováno průběžně od 

roku 2015.  
  

Na jednání konaném dne 05.10.2018 za účasti zástupců statutárního města Přerova, předsedy 

představenstva a právního zástupce společnosti bylo odboru ekonomiky uloženo, s ohledem na 

aktuální stav řešení budoucího provozu sportovních zařízení, zabezpečit prodloužení smlouvy o 

poskytnutí dotace do 30.04.2019 s tím, že přiměřený zisk společnosti za předmětné období bude činit 

100 000 Kč. 

  

Pro informaci uvádíme, že při výpočtu výše dotace pro rok 2016 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 tis. Kč. Na 

základě výše uvedených skutečností odbor ekonomiky zpracoval předlohu materiálu ve variantě č. 1, 

kde výše dotace na období upravené dodatkem č. 10 ke smlouvě o dotaci vychází z částky dotace 

poskytnuté v roce 2018.  

  

Dne 12.11.2018 obdržel odbor ekonomiky žádost společnosti Teplo Přerov, a. s., o navýšení dotace na 

provoz sportovních středisek na rok 2019 z důvodu předpokládaného zvýšení mzdových nákladů 

o částku 475,9 tis. Kč. V této souvislosti odbor ekonomiky upozorňuje na skutečnost, že smlouva o 

poskytnutí dotace ve znění pozdějších dodatků umožňuje uhradit odůvodněnou ztrátu za 

příslušný kalendářní rok, a to po vyúčtování, které společnost předloží ve stanoveném termínu.  

  
Odbor ekonomiky rovněž upozorňuje, že uzavření dodatku č. 10 je problematické z hlediska 

poskytování veřejné podpory. Dle sdělení oddělení právního jde o poskytování služby obecného 

hospodářského zájmu (SOHZ), která by měla být poskytována v souladu s evropskou legislativou, v 

tomto případě s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na 

státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 

pověřeným poskytováním SOHZ (2012/21/EU). Podle Rozhodnutí SOHZ by měl být nově nastaven 

celý smluvní vztah, aby byl vyhovující z hlediska evropské legislativy (maximální délka pověření k 

poskytování služeb SOHZ je dle Rozhodnutí SOHZ 10 let). 

  

 Přílohu č. 1 materiálu tvoří návrh dodatku č. 10, který upravuje poskytnutí dotace na období od 

01.01.2019 do 30.04.2019 ve výši 5 121,8 tis. Kč 

 Přílohu č. 2 tvoří žádost společnosti Teplo Přerov, a. s., o navýšení dotace na provoz sportovních 

středisek za rok 2019 

 

 

 


