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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV

12.06.2017

Zpracoval

Ing. Blanka Machová

Odbor
majetku města

Datum projednání v RM

19.06.2017

Datum projednání v ZM

Předkládá
Mgr. Tomáš Hendrych
26.06.2017
MEBYS Trutnov s. r. o. – Dodatek č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné
služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení

Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

RM 2017-418/8, RM 2017-654/12
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
ruší
01.01
usnesení rady města č.j. 2017-418/8 ze dne 24.04.2017,
doporučuje
02.01
zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o závazku
veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, uzavřené mezi městem
Trutnov a společností MEBYS Trutnov s. r. o. dne 21.12.2012, v předloženém
znění
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací
platbě za jeho výkon, uzavřené mezi městem Trutnov a společností
MEBYS Trutnov s. r. o. dne 21.12.2012, v předloženém znění

Důvodová zpráva:
Viz níže.
Přílohy:
Tabulka výše vyrovnávací platby v roce 2016
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ze dne 21.12.2012
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 39, položka 5213.
Kontrola materiálu právníkem před PV:
Datum: 20.06.2017

JUDr. Jana Hronešová
Podpis vedoucího odboru Ing. Radek Hojný
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Důvodová zpráva:
Společnost MEBYS Trutnov s. r. o. dne 13.03.2017 požádala o schválení a provedení změn v příloze č. VII.
Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon (dále jen ZVS):
1. navýšení mzdového limitu o 10% na 9.450.000,00 Kč
2. navýšení výše vyrovnávací platby pro areál tenisu na částku 1.470.000,00 Kč
3. navýšení výše vyrovnávací platby pro koupaliště na částku 2.490.000,00 Kč
4. s ohledem na plánovanou rekonstrukci areálu Nivy – vyřadit areál ze závazku veřejné služby
Tyto změny budou promítnuty do Dodatku č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací
platbě za jeho výkon od 1. července 2017.
Dle informací zveřejněných Českým statistickým úřadem vzrostla průměrná hrubá mzda od roku 2012 do
konce roku 2016 o 2.522,00 Kč, což činí 10,06% průměrné hrubé mzdy.
Areál tenisu měla společnost MEBYS Trutnov s. r. o. ve správě od 01.01.2016. Po roční správě tohoto
areálu se ukázalo, že prvotní nastavení ročního příspěvku dle Smlouvy o závazku veřejné služby ve výši
850.000,00 Kč/rok bylo výrazně podhodnoceno. To se projevilo na hospodaření sportoviště tenisového
areálu, které skončilo ve ztrátě -642.000,00 Kč. Z toho důvodu žádá MEBYS Trutnov s. r. o. o navýšení
plateb za správu areálu tenisu na částku 1 470.000,00 Kč.
Z důvodu extrémně nepříznivé letní koupací sezóny 2016 byly tržby o cca 800.000,00 Kč nižší než v roce
2015, hospodaření letního koupaliště v roce 2016 skončilo ve ztrátě -944.382,00 Kč. Ze strany
poskytovatele el. energie - společnosti ČEZ a. s. došlo k doúčtování spotřeby el. energie za poslední 3 roky
zpětně z důvodu chybného převodu elektroměru. Pro rok 2017 je proto nutné rovněž počítat s větší
spotřebou el. energie. Z těchto důvodů MEBYS Trutnov s. r. o. žádá o navýšení plateb od července 2017 na
areál koupaliště na částku 2 490.000,00 Kč.
Dle ZVS má MEBYS Trutnov povinnost vždy nejpozději k 31.10. daného kalendářního roku předložit městu
návrh a podklady pro výpočet vyrovnávací platby na následující kalendářní rok. Smluvní strany se zavazují
uzavřít nejpozději do konce kalendářního roku dodatek této smlouvy, kterým se upraví výše vyrovnávací
platby na příslušný (následující) rok, splátkový kalendář a mzdový limit.
Vzhledem k tomu, že k 31.10. daného roku ještě nemá společnost MEBYS Trutnov s. r. o. uzavřeno
účetnictví a nemá ještě úplné informace o skutečných výnosech a nákladech v souvislosti se zajištěním
závazku veřejné služby, upravuje se Dodatkem č. 6 v případě vzniku neočekávaných nákladů možnost
navýšit zálohové platby v příslušném kalendářním roce až o výši těchto nákladů. Nejedná se o nárokové
navýšení záloh na vyrovnávací platbu v příslušném roce, ale o možnost zvýšit zálohy na
vyrovnávací platbu s ohledem na očekávané náklady v příslušném roce, které vznikly jako
oprávněné i v předchozím roce a které byly doloženy účetnictvím a závěrečnou zprávou.
Ve dnech 03.05. až 23.05.2017 byla ve společnosti MEBYS Trutnov s. r. o. provedena veřejnosprávní
kontrola. Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu §11 odst. 4 zákona
o finanční kontrole. Kontrola byla zaměřena na oprávněnost čerpání vyrovnávací platby poskytnuté městem
Trutnovem v roce 2016 na zajištění základního provozu sportovišť spravovaných a provozovaných
společností MEBYS Trutnov s. r. o. Při kontrole nebylo prokázáno žádné neoprávněné použití finančních
prostředků poskytnutých společnosti MEBYS Trutnov s. r. o. na základě smlouvy o závazku veřejné služby a
vyrovnávací platbě. MEBYS Trutnov čtvrtletně zasílá městu Trutnov s výsledky hospodaření Zprávu
o průběžném poskytování služeb dle ZVS.
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Výše vyrovnávací platby, její splátkový kalendář a alokace a mzdový limit v roce 2016
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Dodatek č. 6
ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
ze dne 21.12.2012
I.
Smluvní strany:

1. Město Trutnov
se sídlem Trutnov, Slovanské nám. 165
IČ: 00 278 360
DIČ: CZ00278360
bankovní spojení: 124 601/0100, Komerční banka, a. s.
zastoupené starostou Mgr. Ivanem Adamcem
kontaktní osoby: pro věci ekonomické Ing. Josef Gereg, e-mail: gereg@trutnov.cz
pro věci provozní a ostatní Ing. Radek Hojný, e-mail: hojny@trutnov.cz
a
2. MEBYS Trutnov s. r. o.
se sídlem Trutnov, Horská 5, PSČ 541 01
IČ: 609 15 013
DIČ: CZ60915013
plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 107-3854570297/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 6380
zastoupená Ing. Petrem Gaislerem, jednatelem
kontaktní osoba: Ing. Petr Gaisler, email gaisler@mebys.cz

II.
Tímto dodatkem se ruší příloha č. VII. Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ve znění dodatku č. 5 (dále jen „Smlouva“), kterou mezi sebou dne 21.12.2012 uzavřely výše uvedené
smluvní strany a tímto dodatkem se vkládá v čl. VI. Výpočet vyrovnávací platby nově bod 7a. o navýšení
zálohové platby v případě ztráty:
a) Do smlouvy se vkládá nová příloha, a to Příloha č. VII. – Výše vyrovnávací platby, její splátkový
kalendář a alokace a mzdový limit, jejíž znění je součástí tohoto dodatku.
b) Čl. XI odst. 7. bod g) Smlouvy se ruší a na místo něho se v odst. 7 doplňuje nový bod g), který zní:
g) Příloha č. VII. Výše vyrovnávací platby, její splátkový kalendář a alokace a mzdový limit
c) v čl. VI. Výpočet vyrovnávací platby se nově vkládá za bod 6 bod 7a, který zní:
7a. Pokud z předloženého vyúčtování čerpání vyrovnávací platby dle čl. VII, odst. 7 za předchozí
příslušný kalendářní rok vyplývá ztráta, lze na základě žádosti Poskytovatele, podané do 31.05.
příslušného kalendářního roku, po ověření závěrečné zprávy, navýšit zálohové platby na aktuální
příslušný kalendářní rok až o výši ztráty.

III.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 1.7.2017.
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IV.

Tento dodatek se vyhotovuje v 5 vyhotoveních, přičemž 2 obdrží MEBYS Trutnov s.r.o. a 3 vyhotovení
město Trutnov.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je nová příloha č. VII. ke Smlouvě.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a
vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
Dodatek je uzavírán v souladu s usnesením Zastupitelstva města Trutnova č. ZM 201726.06.2017 a Rady města Trutnova č. RM 2017-654/12 ze dne 19.06.2017.

V Trutnově dne ………………..

………………………………………….
za město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta

/3 ze dne

V Trutnově dne ………………..

………………………………………….
za MEBYS Trutnov s. r. o.
Ing. Petr Gaisler, jednatel
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Příloha č. VII
Výše vyrovnávací platby, její splátkový kalendář a alokace a mzdový limit
Splatnost plateb je 4. pracovní den v měsíci.

