
Pořadové číslo:  16/3.7.1 

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 30.11.2020 

Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 12. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Petra Hirschová, vedoucí oddělení 

 

Název návrhu: 

Navýšení finanční podpory pro rok 2020 Smlouvy o poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu společnosti Sportoviště Přerov, s.r.o. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje navýšení finanční podpory pro 2020 za výkon služby obecného hospodářského 

zájmu dle Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu SML/0758/2019, 

ve znění Dodatku č. 1, ve výši 3 103 000,- Kč. Smlouva byla uzavřena dne 30.4.2019 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. 

 

2 schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

2221 2132 510 Příjmy z pronájmu ost.  

nemov. věcí a jejich částí  

(autobusové nádraží) 

1 249,5 * + 906,0 2 155,5 

* 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) 

  

270 034,2 * - 2 197,0 267 837,2 

3412 518 Sportovní zařízení ve 

vlastnictví 

24 050,0 + 3 103,0 27 153,0 



obce (Sportoviště Přerov s. 

r. o.) 

  

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

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.) 

  

24 050,0 + 3 103,0 27 153,0 

 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit návrh usnesení. 

 

Odbor ekonomiky 

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

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

rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 3 103 000 Kč. Finanční prostředky z pronájmu a z rezervy 

na nerozpočtované výdaje budou použity na navýšení vyrovnávací platby Smlouvy o poskytování 

služeb obecného hospodářské zájmu. 

 

Důvodová zpráva: 

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 a movitých 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, 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 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 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 u objektů 

zimní stadion, plavecký areál Přerov, koupaliště Penčice a 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 ve výši 22 960 000,- Kč. Požadovaná 

výše finanční podpory byla schválena v rámci rozpočtu oddělení bytové správy na příslušný 

kalendářní rok. 

  

Při sestavování rozpočtu pro rok 2020 nebylo možné předvídat, jaká budou přijata v roce 2020 

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

Dodatek č. 1 ke SOHZ a navýšení příspěvku v první vlně o částku 1 090 000,- Kč byl schválen 

zastupitelstvem 27.4.2020 pod č. usnesení 428/12/3/2020. 

  

Ze stejného důvodu si společnost Sportoviště Přerov s.r.o. požádala o navýšení příspěvku i v druhé 

vlně vládních opatření, kdy byla všechna sportoviště ke dni 12.10.2020 uzavřena. Společnost 

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

nouzového stavu a požádala o navýšení vyrovnávací platby – žádost v příloze č. 1. 

  

  

schválený rozpočet SOHZ pro rok 2020 22 960 000,- 

usnesení ZM 428/12/3/2020 navýšení+ 1 090 000,- 

1.upravený rozpočet SOHZ pro rok 2020 24 050 000,- 

  

návrh RM 19.11.2020+ 3 103 000,- 

2.upravený rozpočet SOHZ pro rok 2020 27 153 000,- 

  

  

  

  

Příloha č. 1 – žádost o navýšení příspěvku SOHZ 

  

  

  



Zastupitelstvu města Přerova je předkládáno k rozhodnutí navýšení finanční podpory pro 2020 

za výkon služby obecného hospodářského zájmu společnosti Sportoviště Přerov s.r.o., z důvodu 

vyhlášení nouzového stavu a nuceného uzavření sportovišť.  

 

 


