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

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Dohoda o poskytnutí úplaty za technické zhodnocení hmotného majetku mezi 

statutárním městem Přerov a společností Teplo Přerov a.s.  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření dohody o poskytnutí úplaty za technické zhodnocení hmotného majetku 

mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem 

Blahoslavova 1499/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jejímž předmětem bude závazek 

statutárního města Přerova poskytnout společnosti Teplo Přerov a.s. jednorázovou úhradu ve 

výši 2.421.975,76 Kč, která bude navýšena o 21 % DPH ve výši 508.614,91 Kč (tj. v celkové 

výši 2.930.590,67 Kč) za technické zhodnocení hmotného majetku, které společnost Teplo 

Přerov a.s. provedla v roce 2013 na budově – stavbě občanského vybavení č.p. 2884 (Městská 

sportovní hala), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 

5307/209 a která je postavena na pozemcích p.č. 5307/209 a p.č. 5307/623, oba v k.ú. Přerov, 

které spočívalo ve vybudování relaxačního a regeneračního centra. 

 

2. schvaluje  

PAR ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

587 913,3 * + 239,6 588 152,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 289 755,0 * - 2 691,0 287 064,0 

3412 530 Sportovní zařízení v majetku 

obce  

340,0 + 2 930,6 3 270,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova přijala na své 11. schůzi konané dne 5.3.2019 usnesení č. 310/11/3/2019, kterým 

v bodě 3. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dohody o poskytnutí úplaty za 

technické zhodnocení hmotného majetku mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo Přerov 

a.s. (viz bod 1. návrhu na usnesení) a v bodě 4. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

příslušnou úpravu rozpočtu. 

 

Odbor ekonomiky: 

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

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o 

rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 2 930 600 Kč na úhradu úplaty za technické zhodnocení 

hmotného majetku společnosti Teplo Přerov a. s. K posílení budou použity finanční prostředky ve výši 

2 691 000 Kč z rezervy města k tomuto účelu vyčleněné a výše uvedená suma bude dofinancována 

částkou 239 600 Kč ze zůstatku hospodaření roku 2018. Částka úplaty za technické zhodnocení 

hmotného majetku odpovídá údajům předloženým společností při vyúčtování dotace za období     

2010-2015. V tomto období zabezpečovala společnost, kromě provozu, běžných oprav a údržby 

majetku, rovněž realizaci investic do hmotného i nehmotného majetku potřebného k provozu 

sportovišť, přičemž investované zdroje převýšily úsporu dosaženou v rámci dotace.  

 

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov je vlastníkem nemovitých věcí, které tvoří sportovní areály – plavecký areál 

Přerov, areál koupaliště Penčice a areál zimního stadionu Přerov a Městské sportovní haly, mj. 

pozemku p.č. 5307/209 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 162 m2 v k.ú. Přerov, jehož 

součástí je stavba občanského vybavení č.p. 2884 (Městská sportovní hala), příslušná k části 

obce Přerov I-Město, která je postavena na pozemcích p.č. 5307/209 a p.č. 5307/623, oba v k.ú. 

Přerov, a dále movitých věcí, které tvoří vybavení výše uvedených sportovních areálů. 

  

Pro úplnost uvádíme, že pozemek p.č. 5307/623 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 319 m2 v 

k.ú. Přerov, který je zastavěn Městskou sportovní halou (viz výše), je ve vlastnictví Sportovního 

klubu Přerov 1908 z.s., IČ 00533963, se sídlem Petřivalského 584/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov. 

  

Výše uvedené sportovní areály provozuje společnost Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem 

Blahoslavova 1499/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov. Majetkoprávní vztahy k předmětným 

sportovním areálům byly mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo Přerov upraveny do 

31.12.2018 následujícími nájemními smlouvami: 

  

1. nájemní smlouvou na nájem nemovitých věcí, které tvoří předmětné sportovní areály, kterou 

uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel a společnost Teplo Přerov a.s. jako nájemce dne 

30.4.2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.12.2008, dodatku č. 2 ze dne 8.1.2009, dodatku č. 3 ze dne 

9.3.2009, dodatku č. 4 ze dne 2.4.2009, dodatku č. 5 ze dne 26.6.2009, dodatku č. 6 ze dne 26.6.2009, 

dodatku č. 7 ze dne 26.11.2009, dodatku č. 8 ze dne 15.11.2010, dodatku č. 9, dodatku č. 10 ze dne 

27.2.2013, dodatku č. 11 ze dne 8.3.2013, dodatku č. 12 ze dne 30.9.2013, dodatku č. 13 ze dne 

13.5.2014, dodatku č. 14 ze dne 29.7.2014 dodatku č. 15 ze dne 26.6.2015, dodatku č. 16 ze dne 

28.8.2015 a dodatku č. 17 ze dne 28.4.2017, na dobu určitou do 31.12.2018 za nájemné 3.635.057,- 

Kč/rok, ke kterému byla v souladu s ust. § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uplatněna daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž účelem nájmu bylo využití nemovitých věcí pro 

provozování podnikatelských aktivit nájemce v oblasti volnočasových aktivit obyvatelstva a oblasti 



tělovýchovy a sportu, 

  

2. nájemní smlouvou na nájem movitých věcí, které tvořící vybavení výše uvedených sportovních 

areálů, kterou uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel a společnost Teplo Přerov a.s. jako 

nájemce dne 29.4.2011, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.4.2013, dodatku č. 2 ze dne 30.9.2013 a 

dodatku č. 3 ze dne 27.8.2015, na dobu určitou do 31.12.2018 za nájemné 429.083,-Kč/rok, ke 

kterému byla v souladu s ust. § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, uplatněna daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění, přičemž účelem nájmu bylo využití movitých věcí pro provozování 

podnikatelských aktivit nájemce v oblasti volnočasových aktivit obyvatelstva a oblasti tělovýchovy a 

sportu. 

  

Na jednání, které se konalo dne 5.10.2018 za účasti zástupců statutárního města Přerova a společnosti 

Teplo Přerov a.s., bylo dohodnuto, že výše uvedené nájemní smlouvy budou prodlouženy do 

30.4.2019, s tím, že do této doby dojde k založení nové obchodní společnosti – společnosti s ručením 

omezeným, jejímž jediným společníkem bude statutární město Přerov, která bude provozovat 

předmětné sportovní areály namísto společnosti Teplo Přerov a.s.  

  

Pro úplnost uvádíme, že poté, co Zastupitelstvo města Přerova přijalo na svém 3. zasedání konaném 

dne 10.12.2018 usnesení č. 46/3/3/2018, kterým rozhodlo o založení společnosti Sportoviště Přerov 

s.r.o., se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, schválilo zakladatelskou listinu 

společnosti a rozhodlo o peněžitém vkladu ve výši 200.000,- Kč do základního kapitálu této 

společnosti, byla společnost Sportoviště Přerov s.r.o., IČ 07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, zapsána dne 15.1.2019 do obchodního rejstříku. 

  

V návaznosti na výsledky jednání, které se konalo dne 5.10.2018, přijala Rada města Přerova na své 1. 

schůzi konané dne 8.11.2018 usnesení č. 11/1/7/2018, kterým schválila záměr statutárního města 

Přerova – uzavření dodatku č. 18 k nájemní smlouvě, kterou dne 30.4.2008, ve znění dodatku č. 1 až č. 

17, uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel a společnost Teplo Přerov a.s. jako nájemce na 

dobu určitou do 31.12.2018 na nájem nemovitých věcí, které tvoří předmětné sportovní areály, kterým 

měla být prodloužena doba nájmu do 30.4.2019. Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena 

jeho zveřejněním na úřední desce obce ve dnech 12.11. – 27.11.2018. 

  

Následně dne 29.11.2018 přijala Rada města Přerova na své 3. schůzi usnesení č. 75/3/8/2018, kterým 

schválila uzavření následujících dodatků k nájemním smlouvám, které byly uzavřeny mezi statutárním 

městem Přerov jako pronajímatelem a společností Teplo Přerov a.s. jako nájemcem:  

  

1. dodatku č. 18 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30.4.2008 na nájem nemovitých věcí, které tvoří 

předmětné sportovní areály, ve znění dodatků č. 1 až č. 17, kterým mělo dojít k prodloužení doby 

nájmu do 30.4.2019, 

  

2. dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 29.4.2011 na nájem movitých věcí, které tvoří 

vybavení předmětných sportovních areálů, ve znění dodatků č. 1 až č. 3, kterým mělo dojít k 

prodloužení doby nájmu do 30.4.2019. 

  

Poté, co statutární město Přerov podepsalo dne 3.12.2018 dodatek č. 18 k nájemní smlouvě na nájem 

nemovitých věcí, které tvoří předmětné sportovní areály a dodatek č. 4 k nájemní smlouvě na nájem 

movitých věcí, které tvoří vybavení předmětných sportovních areálů, doručil odbor správy majetku a 

komunálních služeb tyto dodatky dne 3.12.2018 společnosti Teplo Přerov a.s. k podpisu. Vzhledem k 

tomu, že dodatky k nájemním smlouvám bylo třeba uveřejnit prostřednictvím registru smluv 

nejpozději dne 31.12.2018, kdy měla uplynout doba nájmu dle stávajících nájemních smluv, požádal 

odbor správy majetku a komunálních služeb společnost Teplo Přerov a.s., aby vrátila podepsané 

dodatky k nájemním smlouvám statutárnímu městu Přerov nejpozději do 20.12.2018, aby měl odbor 

správy majetku a komunálních služeb dostatečný časový prostor pro uveřejnění dodatků k nájemním 

smlouvám prostřednictvím registru smluv.  



  

Vzhledem k tomu, že společnost Teplo Přerov a.s. vrátila odboru správy majetku a komunálních 

služeb dodatky k nájemním smlouvám až dne 11.1.2019, a to nepodepsané ze strany společnosti 

Teplo Přerov a.s., skončily nájemní vztahy, které byly založeny mezi statutárním městem Přerov 

jako pronajímatelem a společností Teplo Přerov a.s. jako nájemcem nájemní smlouvou ze dne 

30.4.2018 na nájem nemovitých věcí, které tvoří předmětné sportovní areály, a nájemní 

smlouvou ze dne 29.4.2011 na nájem movitých věcí, které tvoří vybavení předmětných 

sportovních areálů, dnem 31.12.2018, kdy uplynula doby nájmu dle stávajících nájemních 

smluv.  
Na následných jednáních za účasti zástupců statutárního města Přerova, společnosti Teplo Přerov a.s. a 

nově založené společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. bylo dohodnuto, že mezi statutárním městem 

Přerov a společností Teplo Přerov a.s. budou uzavřeny nové nájemní smlouvy na nájem nemovitých 

věcí, které tvoří předmětné sportovní areály a movitých věcí, které tvoří vybavení předmětných 

sportovních areálů, a to na dobu určitou do 31.12.2019 a za shodných podmínek, které byly obsaženy 

v nájemních smlouvách, které byly ukončeny dne 31.12.2018 uplynutím doby nájmu.  

  

V návaznosti na výše uvedené přijala Rada města Přerova na své 8. schůzi konané dne 11.2.2019 

usnesení č. 216/8/7/2019, kterým schválila záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí 

ve vlastnictví statutárního města Přerova, které tvoří sportovní areály – plavecký areál Přerov, areál 

koupaliště Penčice a areál zimního stadionu Přerov a Městské sportovní haly. Občanská veřejnost byla 

se záměrem statutárního města Přerova seznámena jeho zveřejněním na úřední desce obce ve dnech 

14.2. – 1.3.2019. 

  

Následně dne 5.3.2019 přijala Rada města Přerova na své 11. schůzi usnesení č. 310/11/3/2019, 

kterým v bodě 1. schválila uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako 

pronajímatelem a společností Teplo Přerov a.s. jako nájemcem na nájem nemovitých věcí, které tvoří 

předmětné sportovní areály, a v bodě 2. schválila uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem 

Přerov jako pronajímatelem a společností Teplo Přerov a.s. jako nájemcem na nájem movitých věcí, 

které tvoří vybavení předmětných sportovních areálů. 

  

Nájemní smlouva na nájem nemovitých věcí, které tvoří předmětné sportovní areály a nájemní 

smlouva na nájem movitých věcí, které tvoří vybavení předmětných sportovních areálů, byly mezi 

statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností Teplo Přerov a.s. jako nájemcem 

uzavřeny dne 5.3.2019 na dobu určitou do 31.12.2019, s tím, že nájemné za nájem nemovitých věcí 

činí 3.635.057,- Kč/rok, navýšených o DPH v platné sazbě daně a nájemné za nájem movitých věcí 

činí 429.083,- Kč/rok, navýšených o DPH v platné sazbě daně. Součástí každé nájemní smlouvy je 

závazek společnosti Teplo Přerov a.s. uhradit statutárnímu městu Přerov jednorázovou úhradu za 

užívání předmětu nájmu bez právního důvodu v době od 1.1.2019 do dne účinnosti příslušné smlouvy, 

s tím, že výše jednorázové úhrady bude odpovídat poměrné výši nájemného 3.635.057,- Kč/rok, 

navýšených o DPH v platné sazbě daně, v případě věcí nemovitých a poměrné výši nájemného 

429.083,- Kč/rok, navýšených o DPH v platné sazbě daně, v případě věcí nemovitých. 

  

Pro úplnost uvádíme, že nájemní vztahy, které byly založeny výše uvedenými nájemními smlouvami 

ze dne 5.3.2019, by měly přejít na straně nájemce ze společnosti Teplo Přerov a.s. na společnost 

Sportoviště Přerov s.r.o. v rámci procesu rozdělení odštěpením sloučením ve smyslu ust. § 243 odst. 1 

písm. b) bod 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění 

pozdějších předpisů. Poté, co budou vyhotoveny znalecké posudky na stanovení ceny nájemného v 

místě a čase obvyklé za nájem nemovitých věcí, které tvoří předmětné sportovní areály a movitých 

věcí, které tvoří vybavení předmětných sportovních areálů, měly by být nájemní smlouvy ze dne 

5.3.2019 ukončeny dohodou smluvních stran a mezi statutárním městem Přerov a společností 

Sportoviště Přerov s.r.o. by měly být uzavřeny nové nájemní smlouvy za nájemné, jehož výše bude 

stanovena znaleckými posudky.   

Součástí nájemní smlouvy na nájem nemovitých věcí tvořících předmětné sportovní areály, 

která byla mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo Přerov a.s. uzavřena dne 

30.4.2008, ve znění dodatků č. 1 až č. 17, a která byla ukončena dne 31.12.2018 uplynutím doby 



nájmu, bylo následující ustanovení čl. VI odst. 6:  
„Smluvní strany se dohodly, že pokud v případě ukončení této nájemní smlouvy neuzavřou nájemní 

smlouvu bezprostředně navazující na tuto smlouvu, převede nájemce pronajímateli úplatně technické 

zhodnocení, které provedl na svůj náklad na předmětu nájmu a hmotný a nehmotný majetek, jak je 

definovaný v zákoně o daních z příjmů, potřebný k provozu sportovišť (např. kamerový systém, 

zabezpečovací zařízení, technologická zařízení, software), který byl pořízený s jeho souhlasem, a to za 

kupní cenu, která se rovná účetní zůstatkové ceně tohoto majetku. Ke kupní ceně bude připočtena 

DPH dle platných předpisů.“ 

  

V roce 2013 provedla společnost Teplo Přerov a.s. technické zhodnocení na budově – stavbě 

občanského vybavení č.p. 2884 (Městská sportovní hala), příslušné k části obce Přerov I-Město, která 

je součástí pozemku p.č. 5307/209 a která je postavena na pozemcích p.č. 5307/209 a p.č. 5307/623, 

vše v k.ú. Přerov, které spočívalo ve vybudování relaxačního a regeneračního centra v pořizovací ceně 

2.690.787,76 Kč. Účetní zůstatková cena technického zhodnocení činila ke dni 31.12.2018 částku 

2.421.975,76 Kč. 

  

Vzhledem k tomu, že nájemní smlouva mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo Přerov 

a.s. na nájem nemovitých věcí, které tvoří předmětné sportovní areály, skončila dnem 31.12.2018, 

přičemž s účinností od 1.1.2019 nebyla mezi smluvními stranami uzavřena nová bezprostředně 

navazující nájemní smlouva, byly formálně naplněny podmínky čl. VI odst. 6 nájemní smlouvy pro 

poskytnutí úhrady za technické zhodnocení majetku. Na výše uvedeném závěru nic nemění ani 

skutečnost, že mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo Přerov a.s. byla uzavřena nová 

nájemní smlouva na nájem nemovitých věcí, které tvoří předmětné sportovní areály, neboť nová 

nájemní smlouva bezprostředně nenavazuje na nájemní smlouvu, která skončila ke dni 31.12.2018, a 

to s ohledem na skutečnost, že společnost Teplo Přerov a.s. užívala sportovní areály od 1.1.2019 až do 

doby účinnosti nové nájemní smlouvy bez právního důvodu.  

  

V návaznosti na čl. VI odst. 6 nájemní smlouvy na nájem nemovitých věcí by měla být mezi 

statutárním městem Přerov a společností Teplo Přerov a.s. uzavřena dohoda o poskytnutí úplaty za 

technické zhodnocení hmotného majetku, jejímž předmětem bude závazek statutárního města Přerova 

poskytnout společnosti Teplo Přerov a.s. jednorázovou úhradu za výše uvedené technické zhodnocení 

ve výši 2.421.975,76 Kč, která bude navýšena o 21 % DPH ve výši 508.614,91 Kč (tj. v celkové výši 

2.930.590,67 Kč).  

  

V této souvislosti uvádíme, že Rada města Přerova přijala na své 11. schůzi konané dne 5.3.2019 

usnesení č. 310/11/3/2019, kterým v bodě 3. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

uzavření dohody o poskytnutí úplaty za technické zhodnocení hmotného majetku mezi statutárním 

městem Přerov a společností Teplo Přerov a.s. (viz bod 1. návrhu na usnesení) a v bodě 4. podala 

návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit příslušnou úpravu rozpočtu. 

  

Předmětem předlohy je schválení dohody mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo 

Přerov, a.s. o poskytnutí úplaty za technické zhodnocení hmotného majetku spočívajícího ve 

vybudování relaxačního a regeneračního centra v rámci Městské sportovní haly v roce 2013 a 

schválení rozpočtového opatření na zajištění finančních prostředků k úhradě úplaty za 

technické zhodnocení hmotného majetku.  

 

 


