
Pořadové číslo:  12/3.6.3. 

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 17.04.2020 

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 4. 2020 

Zpravodaj:  Mgr. Jaroslav Hýzl, radní 

Navrhovatel:  Mgr. Jaroslav Hýzl, radní 

Zpracovatel:  Mgr. Lucie Soldanová, vedoucí oddělení 

Název návrhu: 

Sportoviště Přerov, s.r.o. - dodatek č. 1 k SOHZ, snížení nájemného za movité a 

nemovité věci, navýšení finanční podpory pro rok 2020 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského 

zájmu č. MMPr/SML/0758/2019 uzavřené mezi statutární městem Přerovem jako 

objednatelem a společností Sportoviště Přerov s.r.o., IČ: 07793863, se sídlem Petřivalského 

2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako poskytovatelem dne 30.04.2019. 

 

2. schvaluje přechodné snížení ročního nájemného pro rok 2020 společnosti Sportoviště Přerov 

s.r.o., IČ: 07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov za nájem 

nemovitých věcí uvedených ve smlouvě č. MMPr/SML/1787/2019 uzavřené dne 28.11.2019 

mezi společností Sportoviště Přerov s.r.o. jako nájemcem a statutárním městem Přerovem 

jako pronajímatelem z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR dne 12.03.2020 ve výši 3/12 

z ročního nájemného pro rok 2020. 

 

3. schvaluje přechodné snížení ročního nájemného pro rok 2020 společnosti Sportoviště Přerov 

s.r.o., IČ: 07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov za nájem 

movitých věcí uvedených ve smlouvě č. MMPr/SML/1788/2019 uzavřené dne 28.11.2019 

mezi společností Sportoviště Přerov s.r.o. jako nájemcem a statutárním městem Přerovem 

jako pronajímatelem z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR dne 12.03.2020 ve výši 3/12 

z ročního nájemného pro rok 2020. 

 

4. schvaluje navýšení finanční podpory pro rok 2020 za výkon služby obecného hospodářského 

zájmu dle Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu č. 

MMPr/SML/0758/2019 uzavřené mezi statutární městem Přerovem jako objednatelem a 

společností Sportoviště Přerov s.r.o., IČ: 07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov jako poskytovatelem dne 30.04.2019 ve výši 1.090.000,- Kč. 

 



5. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3412 2132 51X Příjmy z pronájmu ost. 

nemovitých věcí a jejich 

částí (Sportoviště Přerov s. 

r. o.) 

5 410,9 - 1 352,8 4 058,1 

3412 2133 51X Příjmy z pronájmu 

movitých 

věcí (Sportoviště Přerov s. 

r. o.) 

1 675,9 - 395,8 1 280,1 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

451 754,7 * + 2 838,6 454 593,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3412 518 Sportovní zařízení ve 

vlastnictví obce 

(Sportoviště Přerov s. r. o.) 

22 960,0  + 1 090,0 24 050,0 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové  

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

518 Sportovní zařízení ve 

vlastnictví obce 

(Sportoviště Přerov s. r. o.) 

22 960,0  + 1 090,0 24 050,0 

 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Podle § 38 odst. 1 zákona o obcích majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s 

jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o 

zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není 

takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn. 

  

Z dotčeného ustanovení vyplývá, že případné jednání obce „ekonomicky nevýhodně“, tedy např. 

prominutí nájemného či jeho snížení, by mělo sledovat jiný než ekonomický, avšak důležitý zájem 

obce, který je odůvodněný. Takovým zájmem pak typicky bude právě podpora místních obyvatel či 

podnikatelů v souvislosti se stávajícím nouzovým stavem (podpora podnikání, zaměstnanosti apod.). 

Nepochybně pak bude splněn, pokud doba snížení či „prominutí“ nájemného bude adekvátní trvání 

nouzového stavu, resp. řešení důsledků s ním spojených. 

 

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 dne 

14.04.2020 o rozpočtové opatření – úpravy příjmové i výdajové části rozpočtu vztahující se k firmě 

Sportoviště Přerov, s. r. o. Předmětné rozpočtové opatření tedy nebylo projednáno Radou města 

Přerova. Převedeny budou zdroje zůstatku hospodaření roku 2019. V této souvislosti odbor ekonomiky 

upozorňuje, že tyto prostředky, s výjimkou rezervy ke konkrétním účelům a zdrojů potřebných k 

vykrytí očekávaného poklesu sdílených daní, jsou již téměř vyčerpané. S ohledem na stávající 

podmínky, které neumožňují provozování sportovišť je ale nutné finanční situací firmy Sportoviště 



Přerov, s. r. o., řešit, i když se navržené úpravy nezanedbatelnou částkou negativně promítnou do 

rozpočtu statutárního města Přerova. Jedná se však o zcela mimořádnou situaci, na kterou je třeba 

reagovat.  

K navrženému znění dodatku nemá odbor ekonomiky připomínky. 

 

Útvar interního auditu a kontroly 

K předloženému dodatku č. 1 lze konstatovat, že z hlediska výkonu následné veřejnosprávní kontroly 

vykonávané ÚIAK se smlouva o SOHZ dodatkem nemění. Vzhledem ke stávající situaci však ÚIAK 

pokládá předkládaný dodatek č. 1 za potřebný. V praxi by mohlo být obtížně rozlišit pojem 

technologická odstávka a havárie.  

Z hlediska přechodného snížení nájemného na rok 2020 je vhodné přistupovat ke všem nájemníkům 

nebytových prostor ve vlastnictví SMPr shodně. Vzhledem k tomu, že ostatním nájemníkům 

nebytových prostor ve vlastnictví SMPr bylo nájemné na rok 2020 přechodně sníženo, ÚIAK 

podporuje přechodné snížení i pro společnost Sportoviště Přerov s.r.o.  

Navýšení finanční podpory za výkon SOHZ je vzhledem ke snížení výnosů (které pravděpodobně 

nebude možné plně krýt úsporou nákladů) potřebné. Případná nadměrná vyrovnávací platba bude 

vrácena na účet SMPr v roce 2021. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 35. schůzi dne 8.4.2020 usnesením č. 340/35/11/2020 vzala  na vědomí 

podnět člena Rady města Přerova Mgr. Jaroslava Hýzla, a to že Mgr. Jaroslav Hýzl, člen Rady města 

Přerova a jednatel společnosti Sportoviště Přerov s.r.o., předloží na 12. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu  č. 

MMPr/SML/0758/2019 ze dne 30.4.2019, který se bude týkat financování společnosti Sportoviště 

Přerov s.r.o. 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 3. zasedání dne 10.12.2018 usnesením č. 46/3/3/2018 rozhodlo 

o založení společnosti Sportoviště Přerov s. r. o., se sídlem Petřivalského 2885/5, 750 02 Přerov I – 

Město. Tato společnost vznikla 15.01.2019.  

  

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

Přerov, areál koupaliště Penčice a areál zimního stadionu Přerov a hotelu Zimní stadion a Městské 

sportovní haly a movitých věcí, které tvoří vybavení těchto sportovních areálů.  

Dne 28.11.2019 byla uzavřena nájemní smlouva mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem 

a společností Sportoviště Přerov s.r.o. jako nájemcem na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova, tvořících sportovní areály – plavecký areál Přerov, areál koupaliště 

Penčice a areál zimního stadionu Přerov a Městské sportovní haly. Nájemní smlouva byla uzavřena na 

dobu neurčitou s účinností od 1.12.2019, za nájemné ve výši 4.471.810,- Kč/rok, které je navýšeno o 

DPH v platné sazbě daně. Účelem nájmu je využití předmětu nájmu pro provozování podnikatelských 

aktivit nájemce v oblasti volnočasových aktivit obyvatelstva a oblasti tělovýchovy a sportu a k 

provádění služeb obecného hospodářského zájmu v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb 

obecného hospodářského zájmu.  

  

Dne 28.11.2019 byla uzavřena nájemní smlouva mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem 

a společností Sportoviště Přerov s.r.o. jako nájemcem na nájem movitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova, tvořících vybavení sportovních areálů – plavecký areál Přerov, areál 

koupaliště Penčice a areál zimního stadionu Přerov a Městské sportovní haly. Nájemní smlouva je 

uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.12.2019, za nájemné ve výši 1.308.311,- Kč/rok, které je 

navýšeno o DPH v platné sazbě daně. Účelem nájmu je využití předmětu nájmu pro provozování 

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

sportu a k provádění služeb obecného hospodářského zájmu v souvislosti se smlouvou o poskytování 



služeb obecného hospodářského zájmu. 

  

Dne 30.04.2019 uzavřeli Statutární město Přerov jako objednatel a společnost Sportoviště Přerov s.r.o. 

jako poskytovatel smlouvu o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu č. 0758/2019, jejímž 

účelem je zajištění služeb obecného hospodářského zájmu na území statutárního města Přerova, 

poskytování finančních prostředků za účelem kompenzace nákladů prokazatelně vynaložených 

poskytovatelem na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu specifikovaných objednatelem 

dle této smlouvy, jakož i úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran, včetně stanovení 

podmínek kontrolní činnosti.  

  

Touto smlouvou objednatel pověřil poskytovatele pro období od 01.05.2019 do 30.04.2024 na území 

objednatele závazkem služby obecného hospodářského zájmu, tzn. prováděním činností veřejného 

zájmu spočívající v zajišťování sportovního a rekreačního využití sportovních zařízení ve vlastnictví 

objednatele pro širokou veřejnost všech věkových kategorií, zejména pro obyvatele regionu 

statutárního města Přerova, a to jak pro individuální, tak i organizované sportovní či rekreační aktivity 

dle podmínek a v rozsahu uvedeném ve výše uvedené smlouvě a poskytovatel se zavázal realizovat 

tyto služby obecného hospodářského zájmu v rozsahu a za podmínek smlouvou stanovených a to v 

následujícím rozsahu: 

  

a) Zimní stadion  

a) Plavecký areál Přerov 

b) Koupaliště Penčice 

c) Městská sportovní hala 

  

Do služeb obecného hospodářského zájmu není zahrnuta hostinská činnost provozovaná 

poskytovatelem ve všech objektech sportovišť a dále provoz wellness nacházející se v objektu zimního 

stadiónu. Tyto činnosti společnost provozuje v rámci své ekonomické činnosti.  

Maximální výše vyrovnávací platby je každoročně stanovována na základě kalkulace nákladů a 

výnosů na realizaci závazku služby obecného hospodářského zájmu pro další účetní období, kterou 

bude předkládat společnost Sportoviště Přerov s.r.o. vždy do 31.08. toho kalendářního roku, který 

následuje po ukončeném účetním období. 

  

Rozdíl mezi náklady prokazatelně vynaloženými společností Sportoviště Přerov s.r.o. při plnění 

závazku služby obecného hospodářského zájmu a součtu výnosů z tohoto závazku a čistého zisku, 

kterého společnost dosáhla v rámci své ekonomické činnosti, která není zahrnuta do závazku služby 

obecného hospodářského zájmu, je považován za nadměrnou vyrovnávací platbu a tuto částku je 

společnost povinna vrátit do 31.5. daného roku zpět do rozpočtu statutárního města Přerova. 

  

Na základě smlouvy SOHZ byl ze strany společnosti sestaven v loňském roce návrh rozpočtu na rok 

2020 a vyčíslena výše potřebné finanční podpory pro rok 2020. Požadovaná výše finanční podpory 

byla schválena v rámci rozpočtu objednatele na příslušný kalendářní rok. 

  

Při sestavování rozpočtu nebylo možné předvídat, jaká budou přijata v roce 2020 omezující opatření v 

souvislosti s Covid-19 spočívající v uzavření všech sportovních areálů.  

Společnost Sportoviště Přerov s.r.o. zpracovala ekonomickou rozvahu organizace pro období 

nouzového stavu v případě, že by sportoviště byla uzavřena v období od 13.3.2020 do 31.5.2020 a 

požádala o navýšení vyrovnávací platby ve výši odrážející ztrátu na výnosech sníženou o uspořené 

náklady za období od 13.3. - 31.5.2020 a snížení nájemného za movité a nemovité věci – viz příloha č. 

1. 

  

K dodatku č. 1. 
V prvé řadě bylo dodatkem nutné upravit článek II., odst. 5 smlouvy, ve kterém je stanoveno, že 

poskytovatel není na základě smlouvy SOHZ povinen rozsah služby obecného hospodářského zájmu 

dodržet na jednotlivých sportovištích v době, kdy bude probíhat nezbytná technologická odstávka 

daného sportoviště, a dále v případě havárie a mimořádných událostí znemožňujících užívání 



sportoviště ve smluveném rozsahu. Nynější situace Covid-19 nelze pod výše uvedené zařadit, z tohoto 

důvodu je k naplnění podstaty tohoto ustanovení v souvislosti s nynější situací navrženo vypustit slovo 

živelních.  

  

Vzhledem k tomu, že Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu stanovila 

maximální hranici vyrovnávací platby ve výši schválené částky alokované v rozpočtu objednatele a 

tato hranice byla stanovena jako nepřekročitelná, je nutné upravit smlouvu dodatkem tak, že v případě 

havárií a mimořádných událostí znemožňujících užívání sportoviště ve smluveném rozsahu (okolnosti 

uvedené v čl. II., odst. 5 smlouvy s výjimkou nezbytných technologických odstávek sportovišť), může 

být schválením změn rozpočtu tato výše odpovídajícím způsobem upravena a bylo tak možné 

rozpočtovým opatřením společnosti peníze v odpovídajícím objemu navýšit. 

  

Článek IV., odst. 4 smlouvy mimo jiné stanovuje, že finanční podpora bude poskytována ve dvanácti 

rovnoměrně rozložených měsíčních splátkách. Pro překrytí výše uvedených mimořádných událostí a 

havárií může být nutné navýšit finanční podporu mimo režim rovnoměrně rozložených splátek a tuto 

rovnoměrnost porušit, ale při tom zajistit určitou míru jistoty na obou smluvních stranách (u 

objednatele platební schopnost, u poskytovatele pravidelnost splátek v předepsané výši s možností 

navýšení splátek při mimořádných událostech). Z tohoto důvodu je do článku IV., odst. 4 smlouvy 

doplněna věta, že „Rovnoměrnost rozložení měsíčních splátek nemusí být dodržena v případech 

uvedených v čl. II., odst. 5 smlouvy, s výjimkou nezbytných technologických odstávek sportovišť, kdy 

výše měsíčních splátek může být v těchto případech měněna po dohodě obou smluvních stran s 

přihlédnutím k platebním možnostem objednatele.“   

  

Poslední změnou, kterou bude dodatek upravovat, je prodloužení povinnosti vrácení finanční podpory 

spojené s nadměrnou vyrovnávací platbou za rok 2019. Z důvodu omezujících opatření v souvislosti s 

Covid-19 spočívající v uzavření všech sportovních areálů považujeme za nutné umožnit společnosti 

pozdější vrácení přeplatku za minulé období a termín pro vrácení částky finanční podpory spojené s 

nadměrnou vyrovnávací platbou za rok 2019 prodloužit do 31.07.2020. 

   

Ke snížení nájemného: 
Z důvodu komplexnosti materiálu a v návaznosti na samotnou výši požadovaného navýšení finanční 

podpory je předkládáno k rozhodnutí Zastupitelstvu města Přerova snížení nájemného ve výši 3/12 

ročního nájemného pro rok 2020, kdy společnost Sportoviště Přerov, s.r.o. požádala o snížení 

nájemného na všechny jimi pronajaté nemovité věci i movité věci uvedené v návrhu usnesení.  

  

Snížení nájemného bude řešeno uzavřením dodatku k nájemní smlouvě a bude promítnuto do úhrad 

nájemného za období květen, červen, červenec 2020. 

Pro informaci uvádíme, že z daňových důvodů nelze snížení nájemného aplikovat zpětně.  

  

Vzhledem k tomu, že snížením nájemného bude ze strany StMPr nájemci poskytnuta podpora malého 

rozsahu, bude čerpání podpory malého rozsahu a stanovení její výše ujednáním příslušného dodatku.  

  

Dodatkem bude také upraveno a upřesněno rozúčtování nájemného dle rozpočtové skladby. 

  

Pro úplnost uvádíme, že Rada města Přerova schválila na své 35. schůzi dne 8.4.2020 schválila snížení 

ročního nájemného z prostor sloužících podnikání situovaných v budovách ve vlastnictví statutárního 

města Přerova ve výši 3/12 ročního nájemného v souvislosti s přijetím preventivních opatření pro 

zamezení šíření onemocnění COVID – 19 nájemcům v usnesení uvedených. Nájemci na základě 

vydání rozhodnutí vlády ČR byli povinni své prodejny a provozovny z důvodu nemoci COVID - 19 

dnem 14.3.2020 uzavřít.  

   

Zastupitelstvu města Přerova je předkládáno k rozhodnutí uzavření dodatku k SOHZ 

umožňující navýšení finanční podpory pro 2020 za výkon služby obecného hospodářského 

zájmu společnosti Sportoviště Přerov s.r.o., navýšení této podpory a snížení nájemného pro rok 

2020 z důvodu vyhlášení nouzového stavu a nuceného uzavření sportovišť.  


