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Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 

 č. MMPr/SML/0758/2019 ze dne 30.04.2020 

 

Statutární město Přerov  
IČ 00301825 

DIČ CZ00301825  

se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov  

zastoupené …. 

číslo transparentního účtu:  

(dále jako „objednatel“) 

 

a 

 

Sportoviště Přerov s.r.o. 
IČ 07793863 

DIČ CZ07793863 

se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 77247 

zastoupená jednatelem Mgr. Jaroslavem Hýzlem 

číslo účtu: 

(dále jako „poskytovatel“) 

 

(dále též jako „smluvní strany“) 

 

 

uzavírají po vzájemné dohodě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 

Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu č. 

MMPr/SML/0758/2019 ze dne 30.04.2019 
 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

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. MMPr/SML/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 
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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. 

 

Článek II. 

Změna smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy uvedené v článku I. tohoto 

dodatku: 

A) Z článku II., odst. 5 smlouvy se vypouští slovo „živelních“ a odstavec nově zní: 

5. Poskytovatel není povinen rozsah služby obecného hospodářského zájmu dle 

předchozího odstavce tohoto článku smlouvy 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. 

 

B) Článek IV., odst. 4 smlouvy se doplňuje o poslední větu a odstavec nově zní: 

4. Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory objednatelem dle této smlouvy je 

schválení rozpočtu objednatele na příslušný kalendářní rok s alokací příslušné 

částky na finanční podporu dle této smlouvy pro poskytovatele.  

Schválená částka finanční podpory alokovaná v rozpočtu objednatele pro 

poskytovatele v příslušném kalendářním roce bude objednatelem poskytována 

poskytovateli jako záloha finanční podpory na zajišťování služeb obecného 

hospodářského zájmu dle čl. II. této smlouvy v tomto kalendářním roce, a to ve 

dvanácti rovnoměrně rozložených měsíčních splátkách vždy do 10. dne v měsíci 

na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy. 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.  

 

C) Článek IV., odst. 5 smlouvy se doplňuje o poslední větu a odstavec nově zní: 

5. Schválená částka finanční podpory alokované v rozpočtu objednatele je 

maximální výší finanční podpory, která stanovuje nepřekročitelnou hranici 

vyrovnávací platby dle odst. 1. tohoto článku smlouvy. V případech uvedených 

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

sportovišť, může být schválením změn rozpočtu tato výše odpovídajícím způsobem 

upravena. 

 

D) Do článku IV., odst. 14 smlouvy se vkládá věta a odstavec nově zní: 

14. V případě, že z vyúčtování vyplyne, že poskytovatel obdržel nadměrnou 

vyrovnávací platbu, je povinen částku finanční podpory s ní spojenou vrátit na 

účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 31.05. kalendářního 

roku, ve kterém předložil vyúčtování. Částku finanční podpory spojenou s 

nadměrnou vyrovnávací platbou za rok 2019 je povinen poskytovatel vrátit na 

účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy do 31.07.2020. Pokud 

poskytovatel nadměrnou vyrovnávací platbu nevrátí ve stanovené lhůtě 

objednateli, považují se tyto peněžní prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 
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250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

2. V jiném se Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu č. 

MMPr/SML/0758/2019 ze dne 30.04.2019 nemění. 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem 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.  

2. Smluvní strany jsou podle 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 povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra ČR 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 

30 dnů od uzavření této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle 

Ministerstvu vnitra ČR k uveřejnění prostřednictvím registru smluv v uvedené lhůtě 

objednatel.  

3. Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž po třech vyhotoveních 

obdrží objednatel a po dvou poskytovatel. 

 

Článek IV. 

Doložka obce 

Touto doložkou se osvědčuje, že byly splněny podmínky platnosti právního jednání 

schválením Zastupitelstvem města Přerova na jeho …  zasedání konaném dne … usnesením č. 

…... 

  

 

 

 

 V Přerově dne                                                       V Přerově dne  

 

 

 

 

…………………………………                 ………………………………… 

                objednatel                       poskytovatel 

   

 


