
Pořadové číslo:  5/4 

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 17.04.2019 

Návrh pro 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 30. 4. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Pronájem mobilní ledové plochy na náměstí T. G. Masaryka v Přerově (Kulturní a 

informační služby města Přerova) 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. bere na vědomí informaci o možnosti provozování mobilního kluziště v době konání 

vánočních trhů v Přerově. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 287 064,0 * - 1 800,0 285 264,0 

  141 Kulturní a informační služby 

města Přerova 

17 438,2 * + 1 800,0 19 238,2 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

  

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

141 Kulturní a informační 

služby města 

Přerova 

17 438,2 * + 1 800,0 19 238,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 



Rada města Přerova po projednání materiálu na své 13. schůzi konané dne 4. 4. 2019 usnesením č. 

370/13/5/2019 vzala na vědomí informaci o možnosti provozování mobilního kluziště v době konání 

vánočních trhů v Přerově a podává návrh schválit úpravy rozpočtu a závazného ukazatele, jak je 

uvedeno v návrhu. 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál ke schválení. 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem návrhů do orgánů města. Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení 

rozpočtu Kulturních a informačních služeb města Přerova o 1 800 000 Kč k výše uvedenému účelu. Je 

na zvážení orgánů města, zda předmětné rozpočtové opatření schválí, a to zejména s ohledem na jeho 

výši a ve vztahu k opakovaně avizovanému stavu zanedbanosti městského majetku. 

 

 

 

Důvodová zpráva 

 

Společnost RK Invest s.r.o., která v Přerově na základě vysoutěžené koncesní smlouvy pořádá vánoční 

trhy, oslovila představitele města Přerova s nabídkou pořízení mobilního kluziště Přerov na náměstí 

TGM v rámci vánočních trhů. Celková cena za pronájem, včetně zabezpečení všech souvisejících 

služeb (montáž a demontáž, doprava, zázemí, provozování), představuje 1.800 tis. Kč vč. DPH na 

jednu sezonu. Na provozu kluziště se bude částkou ve výši dalších cca 300 tis. Kč spolupodílet také 

RK Invest.  

  

Mobilní kluziště o rozměrech cca 10 x 20 m bude umístěno na náměstí v období vánočních trhů 

(termín bude upřesněn), celkem 49 dnů. Použitá technologie umožňuje vytvoření kvalitního ledu až do 

venkovní teploty +15 stupňů Celsia na přímém slunci.  

V ceně jsou veškeré náklady na montáž, demontáž, dopravu, na komplexní technické, energetické, 

materiální i personální zabezpečení provozu kluziště, dále bude zajištěno zázemí pro bruslaře vč. 

půjčovny bruslí. RK Invest bude provozovat kluziště na základě provozního řádu mobilního kluziště a 

půjčovny bruslí. Bruslení bude pro veřejnost zdarma, brusle bude možné zapůjčit za poplatek. V rámci 

provozní doby budou vyčleněny časy pro bruslení škol a školek, provozní doba bude zpravidla do 20 

hodin, jen v některých bude prodloužena do 21 resp. 22 hodin. Provozovatel bude na své náklady 

zabezpečovat také ostrahu kluziště v době mimo provozní dobu. V případě umístění kluziště na 

náměstí dojde k celkové změně dispozic stánků, pódia, sociálního zařízení atd. tak, aby veškeré 

aktivity mohly probíhat na náměstí nerušeně a navzájem se pozitivně doplňovaly. 

 

V případě schválení posílení rozpočtu Kulturních a informačních služeb města Přerova, bude ředitel 

této organizace pověřen vyjednáním podmínek a uzavřením smlouvy na pronájem mobilní ledové 

plochy. 

 

Po schválení pronájmu kluziště bude zahájena kampaň na pronájem stánků s cílem zapojit více 

prodejců z Přerova a okolí. 

 

 

Doplňující informace 
 

Pokud by město mělo zájem na náměstí v době vánočních svátků umístit kluziště od jiného 

dodavatele, je třeba si uvědomit, že s ohledem na ustanovení smlouvy, v níž je uvedeno, že nevydáme 

pro jiný subjekt souhlas vlastníka pozemní komunikace ve smyslu §25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve vztahu k téže době a témuž místu, v nichž se přerovské vánoční trhy 



podle této smlouvy konají, pokud by tím mohl být narušen účel této smlouvy, bude nutné před 

vyhlášením výběrového řízení na dodavatele kluziště zabezpečit souhlas RK Invest. 

 

Dodavatelů těchto služeb je na trhu celá řada, avšak v jejich nabídkách na webu nejsou uváděny ceny. 

Pro srovnání lze uvést cenové hladiny obdobných služeb, tedy pronájem mobilního kluziště s ledovou 

plochou, které jsou z období, kdy se připravoval nový koncept Vánoc v Přerově a mimo jiné se 

uvažovalo i o mobilním kluziště. Lze je tedy chápat pouze jako orientační ceny. 

 

Perfect Ice s.r.o.  

Pronájem na 1 měsíc   15 x 20 m                     623.000,- + 21% DPH  =      753.830,-  Kč 

Pronájem za 49 dnů                                                                                    1.231.000,- Kč 

 

K tomu by bylo třeba navíc oproti službě nabízené Společností RK Invest zajistit výrobu a instalaci 

vyrovnávacího podia pro umístění kluziště (a jeho skladování mimo sezónu), jeřáb na vykládku 

technologií na místě, vysokozdvižný vozík na vykládku technologií na místě. Součástí nabídky není 

stroj na úpravu ledu (možnost pronájmu od firmy), půjčovna bruslí, zázemí na přezouvání, ostraha 

kluziště a personální zajištění (co se týče personálního zabezpečení je součástí nabídky pouze 1 člověk 

na obsluhu minirolby a organizaci provozu kluziště). Náklady na provoz se nedají přesně určit, záleží 

na počasí – lze počítat s částkou okolo 30 tis. Kč za elektřinu. Co se týče spotřeby vody, je prvotní 

výroba ledu nákladnější (přes 20 m3 vody), poté již pouze pro úpravu zanedbatelné množství. 

 

BaP holding a.s.  

Pronájem na 1 měsíc   15 x 20 m                 1.190.000,- + 21% DPH  =    1.439.900,- Kč 

Pronájem za 49 dnů                                                                                    2.350.366,- Kč 

 

K tomu by bylo třeba navíc oproti službě nabízené Společností RK Invest zajistit výrobu a instalaci 

vyrovnávacího podia pro umístění kluziště (a jeho skladování mimo sezónu). Součástí nabídky není 

stroj na úpravu ledu (speciálně nutno od firmy pronajmout – cena cca 55 tis. Kč + DPH), půjčovna 

bruslí, zázemí na přezouvání, ostraha kluziště a personální zajištění (co se týče personálního 

zabezpečení je součástí nabídky pouze 1 člověk na obsluhu minirolby a organizaci provozu kluziště). 

Náklady na provoz by zahrnovaly dále úhrady za elektrickou energii a vodu. 

 

Dále jsou na trhu také nabídky plastových mobilních kluzišť, ale s jejich oblibou u bruslařů je to 

komplikované. 

 

Pro srovnání lze uvést, že např. město Prostějov za obdobnou službu - pronájem ledové plochy 15 x 30 

m - zaplatilo cenu ve výši 1.812.580,-- Kč, k čemuž je však třeba přičíst náklady na energie, vodu a 

personální zajištění, které byly hrazeny zvlášť. 

 

Pokud by město uvažovalo o zakoupení mobilní ledové plochy do svého vlastnictví, je třeba počítat s 

jednorázovými náklady ve výši cca 6 - 7 mil. korun (vč. chladicí jednotky, vyrovnávací plochy a 

rolby). K tomu je nutné kalkulovat s každoročními náklady na uskladnění, údržbu a pojištění.  

Pro využívání vlastní ledové plochy by bylo třeba dále pro každou sezónu vyčlenit provozní finanční 

prostředky - zejména na dopravu, montáž, demontáž, vodu, energii a personální zajištění, případně 

nasvětlení a výzdobu, zabezpečit by bylo nutné také provoz půjčovny bruslí.  

 

 

 

 

 


