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Návrh pro 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 6. 2020 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Zpracovatel:  Mgr. Petr Mlčoch, tajemník magistrátu 

JUDr. Irena Dvořáková Ph.D., referentka 

Název návrhu: 

Poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál dle § 163 odst. 1 

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), ve znění pozdějších předpisů 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje 1. uzavření Smlouvy o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál dle § 163 

odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů 

  

2. následující úpravu rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva)  240 284,7 * - 845,0 239 439,7 

3412 011 Sportovní zařízení ve 

vlastnictví 

obce  

0,0 + 845,0 845,0 

 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Kancelář tajemníka 

Bez vyjádření. 

 

 

 

 



Odbor ekonomiky 

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

zpracovatelem předloh do orgánů města. Kancelář tajemníka požádala o rozpočtové opatření – posílení 

rozpočtu k výše uvedenému účelu. Převedeny budou zdroje rezervy na nerozpočtované výdaje. 

 

Důvodová zpráva: 

Kancelář tajemníka dostala k vyřízení "Žádost o spolupráci při řešení výsledku hospodaření za rok 

2019" od jednatele společnosti Sportoviště Přerov, s. r. o. Mgr. Jaroslava Hýzla, která byla doručena 

na Kancelář tajemníka dne 18. 5. 2020. 

  

V této žádosti jednatel Sportoviště Přerov, s. r. o. vyčísluje ztrátu vzniklou při hospodaření za rok 

2019. Ztráta vznikla v těchto ekonomických činnostech: 

- hospodaření hotelu Zimní stadion, 

- hospodaření střediska kavárna, 

- hospodaření střediska wellness. 

  

Vedení společnosti tedy navrhlo, aby byla výše uvedená ztráta řešena formou příplatku mimo základní 

kapitál, kdy k pokrytí příplatku doporučili využít uspořené finanční prostředky z vyrovnávací platby 

ve výši 811 151,11 Kč, které je nutno navýšit z rozpočtu města o částku 33 783,35 Kč tak, aby došlo k 

vyrovnání záporného vlastního kapitálu společnosti Sportoviště Přerov, s. r. o. K upřesnění částky 

došlo ze strany Sportoviště Přerov, s. r. o. na základě upozornění Kanceláře tajemníka a to tak, že dne 

26. 5. 2020 byla ze strany Sportoviště Přerov, a. s. doručena „Žádost o opravu v částce navýšení 

vlastního kapitálu.“ 

  

Dozorčí rada společnosti doporučila Valné hromadě schválit navržený způsob řešení ztráty. Dne 14. 5. 

2020 proběhlo zasedání Valné hromady společnosti, kde byl tento navržený způsob vyrovnání ztráty 

schválen. 

  

Součástí předkládaného materiálu jsou i následující přílohy: 

  

Příloha č. 1 - Žádost o spolupráci při řešení výsledku hospodaření za rok 2019 ze dne 14. 5. 2020, 

doručená dne 18. 5. 2020 

  

Příloha č. 2 - Rozhodnutí jediného společníka - Rady města Přerova při výkonu působnosti valné 

hromady společnosti Sportoviště Přerov, s. r. o. ze dne 14. 5. 2020 

  

Příloha č. 3 – Smlouva o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál dle § 

163 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), ve znění pozdějších předpisů 

  

Příloha č. 4 – Žádost o opravu v částce navýšení vlastního kapitálu ze dne 26. 5. 2020  

 

 


