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Název:
Smlouva o převzetí odpovědnosti Reko ZS
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření „Smlouvy o převzetí odpovědnosti“ v rámci poskytnuté
dotace na akci TJ-Děčín-Reko ZS-LED, rozhodnutí č. 133D512001100 ze dne 14.11.2011 v objektu zimního
stadionu a vypořádání vztahů se státním rozpočtem v případě zániku nájemní smlouvy uzavřené mezi
statutárním městem Děčín a HC Děčín z.s. a
schvaluje
„Smlouvu o převzetí odpovědnosti“ v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města dne 23.6.2020 projednala návrh na uzavření „Smlouvy o převzetí odpovědnosti“ v rámci
poskytnuté dotace na akci TJ-Děčín-Reko ZS-LED, rozhodnutí č. 133D512001100 ze dne 14.11.2011 v
objektu zimního stadionu a vypořádání vztahů se státním rozpočtem v případě zániku nájemní smlouvy
uzavřené mezi statutárním městem Děčín a HC Děčín z.s. a usnesením č. RM 20 12 37 30 doporučila
zastupitelstvu města schválit „Smlouvu o převzetí odpovědnosti“ v předloženém znění.
Dále rada města téhož dne projednala návrh na uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí č.
01/OMH/2005 ze dne 8.7.2005 a usnesením č. RM 20 12 37 29 schválila uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o
nájmu nemovitostí č.01/OMH/2005 ze dne 8.7.2005 vč. všech dodatků uzavřené mezi statutárním městem
Děčín, se sídlem Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV a HC Děčín z.s., se sídlem Oblouková 638/21, Děčín I v
předloženém znění.

Cena:
Návrh postupu:

RM doporučuje uzavření předložené „Smlouvy o převzetí odpovědnosti“.

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- v roce 2011 zastupitelstvo města projednalo žádost HC Děčín o zajištění spoluúčasti k dotaci
přidělené MŠMT a usnesením č. ZM 11 07 03 01 ze dne 28.7.2011 schválilo:
1. spolufinancování v roce 2011 na realizaci akce „Reko kabin a regenerace – 1. etapa“ v objektu
zimního stadionu ze strany statutárního města Děčín ve výši 3,0 mil. Kč
2. závazek statutárního města Děčín převzít veškerou odpovědnost v rámci poskytnuté dotace MŠMT
na akci „Reko kabin a regenerace – 1. etapa“ v objektu zimního stadionu a vypořádání vztahů se
státním rozpočtem v případě zániku nájemní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Děčín a HC
Děčín občanským sdružením a ukončení činnosti (zániku) HC Děčín občanského sdružení
3. zajištění financování projektové dokumentace ve výši 350 tis. Kč.
- akce dle výše uvedeného projektu - rekonstrukce šaten a zázemí části zimního stadionu byla
provedena v roce 2011 ze strany HC Děčín z.s., které na tuto akci obdrželo dotaci ze strany MŠMT, se
spoluúčastí statutárního města Děčín.
Odbor místního hospodářství obdržel dne 17.6.2020 od HC Děčín z.s. (příjemce dotace na akci
TJ-Děčín-Reko ZS LED, č. 133D512001100 - v původní žádosti na MŠMT uváděné jako „Reko kabin a
regenerace - I. etapa“) žádost o vypracování dodatku nájemní smlouvy dle usnesení ze 7. zasedání
zastupitelstva města Děčín ze dne 28. 7. 2011 s tím, že v nedávné době byla provedena kontrola ze strany
finančního úřadu týkající se poskytnuté dotace. HC Děčín z.s. dále ve své žádosti uvádí, že po prostudování
Seznámení s výsledkem kontrolního zjištění FÚ č.j. 1520949/20/2500-31471- 505465 žádají o vypracování
dodatku nájemní smlouvy, a to ve lhůtě nejdéle na jednání zastupitelstva dne 25. 6. 2020 (lhůta musí být
dodržena dle zaslané lhůty pro vyjádření). K prokázání požadované skutečnosti stačil tehdy v roce 2011
poskytovateli dotace (tím bylo MŠMT) doložený Výpis z usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Děčín
ze dne 28. 7. 2011. Poskytovatel tento dokument po rozhodnutí o přidělení dotace akceptoval a nevyzval nás
k jeho doplnění. Bohužel jsme si my (jako provozovatel předmětu nájmu) a ani město Děčín (jako vlastník
nemovitosti) v dané době neuvědomili nutnost zajistit přenos přijatého usnesení zastupitelstva coby
hospodářské dispozice do konstitutivního právního aktu formou dodatku nájemní smlouvy - viz. žádost v
příloze.
Jde v podstatě o smluvní ujednání již schváleného usnesení zastupitelstva města ze dne 28.7.2011 - viz.
výše, tzn. převzetí veškeré odpovědnosti v rámci poskytnuté dotace MŠMT v případě zániku nájemní smlouvy
s HC Děčín z.s.. Dle vyjádření právního zástupce musí tuto smlouvu projednat a schválit zastupitelstvo města.
Zároveň s touto žádostí rada města dne 23.6.2020 řešila i Dodatek č.6 k nájemní smlouvě a usnesním č. RM
20 12 37 29 tento schválila. Dodatek řešil souhlas pronajímatele s provedenou akcí a zejména vzdání se
práva na vyrovnání podle míry zhodnocení předmětu nájmu v důsledku nájemcem provedené rekonstrukce v
roce 2011. Dále Dodatek č.6 řešil darování veškerého movitého majetku pořízeného v rámci této rekonstrukce
do majetku statutárního města Děčín.
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Věc: Žádost o vypracování dodatku nájemní smlouvy dle Usnesení ze 7. zasedání
zastupitelstva města Děčín ze dne 28. 7. 2011.
Vážený pane Prachu,
po prostudování Seznámení s výsledkem kontrolního zjištění FÚ č.j. 1520949/20/2500-31471505465 Vás tímto žádáme o vypracování dodatku nájemní smlouvy, a to ve lhůtě
nejdéle na jednání zastupitelstva dne 25. 6. 2020 (lhůta musí být dodržena dle zaslané
lhůty pro vyjádření). K prokázání požadované skutečnosti stačil poskytovateli dotace doložený
Výpis z usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Děčín ze dne 28. 7. 2011. Poskytovatel
tento dokument po rozhodnutí o přidělení dotace akceptoval a nevyzval nás k jeho doplnění.
Bohužel jsme si my (jako provozovatel předmětu nájmu) a ani město Děčín (jako vlastník
nemovitosti) v dané době neuvědomili nutnost zajistit přenos přijatého usnesení zastupitelstva
coby hospodářské dispozice do konstitutivního právního aktu formou dodatku nájemní
smlouvy.

Předem děkujeme za kladné vyřízení.
S pozdravem

Smlouva o převzetí odpovědnosti

Pronajímatel:

Statutární město Děčín, se sídlem Mírové nám. 1175/5, Děčín 405 38,
IČ 00261238, jednající primátorem Jaroslavem Hroudou

Nájemce:

HC Děčín, z.s., se sídlem Oblouková 638, Děčín I., IČ 69387605,
zastoupený předsedou
a místopředsedou

uzavřeli spolu následující smlouvu.

1. Nájemce a pronajímatel spolu uzavřeli smlouvu o nájmu nemovitostí dne 8.7.2005 vč. všech
následných dodatků.
2. Nájemce je příjemcem dotace na akci „TJ-Děčín-Reko ZS-LED“, a to na základě Rozhodnutí o
poskytnutí dotace ze dne 14.11.2011 pod č. ID EDS 133D512001100.
3. Pronajímatel se zavazuje převzít veškerou odpovědnost v rámci shora uvedené dotace na akci
„TJ-Děčín-Reko ZS-LED“ na základě které nájemce provedl rekonstrukci šaten a zázemí
v objektu zimního stadionu a vypořádání vztahů se státním rozpočtem v případě zániku
nájemní smlouvy shora specifikované nebo v případě zániku nájemce.
4. Obsah této smlouvy byl schválen zastupitelstvem města Děčín dne 25.6.2020 pod č. usnesení
ZM 20 04 07 12.

V Děčíně dne

_____________

_________________

Pronajímatel

Nájemce

