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Dohoda o poskytnutí úplaty  

za technické zhodnocení hmotného majetku 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito subjekty 

 

 

a) Statutární město Přerov 

se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Bratrská 34 

zastoupené primátorem Ing. Petrem Měřínským 

IČ: 00301825 

DIČ: CZ00301825 

dále jen pronajímatel a smluvní strana 

 

b) Teplo Přerov a.s. 

se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Blahoslavova 7 

zastoupené předsedou představenstva *** a místopředsedkyní představenstva *** 

IČ: 25391453 

DIČ: CZ00301825 

dále jen nájemce a smluvní strana  
 

 

I. 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.4.2008 nájemní smlouvu č. 23-002-060-08 

na nájem nemovitostí tvořících sportovní areály - plavecký areál Přerov, areál 

koupaliště Penčice a areál zimního stadionu Přerov a Městské sportovní haly 

(dále jen smlouvu). Nájemní smlouva byla dále upravena celkem 17 dodatky. 

2. V článku VI. , odst. 6 smlouvy se smluvní strany dohodly, že pokud v případě 

ukončení smlouvy neuzavřou nájemní smlouvu bezprostředně navazující 

na smlouvu, nájemce předvede úplatně pronajímateli technické zhodnocení, 

které nájemce provedl na svůj náklad na předmětu nájmu a které bylo pořízeno 

s jeho souhlasem, a to za kupní cenu, která se rovná účetní zůstatkové ceně tohoto 

majetku, s tím, že ke kupní ceně bude připočtena DPH dle platných předpisů. 

3. Smluvní strany konstatují, že nájemce provedl v roce 2013 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, jež spočívalo ve vybudování relaxačního a regeneračního centra, 

jehož účetní zůstatková cena ke dni 31.12.2018 činila 2.421.975,76 Kč. 
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4. Smluvní strany konstatují, že smlouva byla ukončena uplynutím doby ke dni 

31.12.2018, na smlouvu bezprostředně nenavazuje žádná další nájemní smlouva 

a nájemce má tedy nárok na poskytnutí úplaty ze strany pronajímatele za technické 

zhodnocení hmotného majetku pronajímatele, které je specifikováno v odst. 3 

tohoto článku dohody. 

 

 

II. 

 

1. Pronajímatel se zavazuje uhradit nájemci jednorázovou úhradu za technické 

zhodnocení hmotného majetku, specifikované v čl. I, odst. 3. této dohody, 

rovnající se jeho účetní zůstatkové ceně ve výši 2.421.975,76 Kč, která bude 

navýšena o 21 % DPH ve výši 508.614,91 Kč, tj. celkem 2.930.590,67 Kč, na účet 

nájemce vedený u Československé obchodní banky, a.s., č.ú. 153172938/0300, 

v.s. 25391453, a to na základě daňového dokladu vystaveného nájemcem 

se splatností 20 dnů ode dne jeho vystavení.  

2. V případě prodlení pronajímatele s úhradou jednorázové úhrady dle odst. 1 tohoto 

článku dohody nájemci je pronajímatel povinen uhradit nájemci úroky z prodlení 

určené předpisy práva občanského, přičemž aktuálně je výše těchto úroků 

z prodlení určena nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z 

prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 

likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 

a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických 

a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných 

majitelích, ve znění nařízení vlády č. 434/2017 Sb. 

3. Smluvní strany konstatují, že na základě smlouvy nemají vůči sobě z titulu 

technického zhodnocení, prováděného na pronajatém majetku již žádných dalších 

nároků, práv a povinností. 

 

 

III. 

 

1.  Dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž dvě 

vyhotovení obdrží pronajímatel a jedno vyhotovení obdrží nájemce. 

2.  Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. 

3.  Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel uveřejní dohodu prostřednictvím 

registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bez zbytečného odkladu 

po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 



4.  Smluvní strany prohlašují, že si dohodu přečetly a že odpovídá jejich pravé 

a svobodné vůli, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

IV. 

Doložka obce 

 

Touto doložkou se osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti dohody jejím 

schválením Zastupitelstvem města Přerova na jeho .... zasedání konaném dne ... 

usnesením č. .... 

 

V Přerově dne ………….         V Přerově dne ………… 

 

 

 

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

                   Ing. Petr Měřínský                                                *** 

                            primátor                       předseda představenstva 

 

 

 

  

                                                                                    ................................. 

                                                                                                  *** 

                                                                             místopředsedkyně představenstva 


