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Předkládá: 
 Ing. Milan Kouřil
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Zpracoval: 
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Odbor technický

Kont.osoba: 
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Odbor technický

jkrausova@mestojablonec.cz

NÁVRH USN. ZM/N 3139
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

 s  c  h  v  a  l  u  j  e  
1. poskytnutí investiční dotace ve výši 132 tis. Kč

pro společnost SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. se sídlem
U Stadionu 1/4586, Jablonec nad Nisou, IČ 25434411

2. dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace
mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a
společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. se sídlem U
Stadionu 1/4586, Jablonec nad Nisou, IČ 25434411 v
předloženém znění

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz



Důvodová zpráva

Na jednání zastupitelstva města předkládáme ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě 
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMJN pro společnost SPORT Jablonec nad 
Nisou, s.r.o. obsahující:

 Poskytnutí  investiční  dotace  ve  výši  132  tis.  Kč  na  pořízení  a  instalaci 
zabezpečovacího  zařízení  a  kamerového  systému,  které  budou  sloužit 
k ochraně zařízení a majetku umístěného výhradně v prostorách očkovacího 
centra  v Městské  hale.  Tento  pořízený  majetek  z prostředků  města  bude 
následně bezúplatně převeden do majetku města.
(částka je oproti žádosti snížena o DPH, neboť společnost je plátcem DPH).

Úkol pro Ing. Ullmanna, jednatele společnosti Sport Jablonec, s.r.o., zajistit nákup 
a  montáž  zabezpečovacího  zařízení  a  kamerového  systému  vyplynul  z jednání 
pracovní skupiny ustanovené za účelem zřízení očkovacího centra dne 2. 2. 2021.

Příloha: Dodatek č. 1 - SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.
Žádost o navýšení dotace
Cenová kalkulace EZS a kamerového systému



 

SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o., U Stadionu 1/4586, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 25434411, DIČ: CZ25434411 

Tel.: + 420 778 072 245                       e-mail: jednatel@sportjablonec.cz 

SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. 

U Stadionu 1/4586 

466 01 Jablonec nad Nisou 

mobil:  +420 778 072 245 

email:  jednatel@sportjablonec.cz    

  www.sportjablonec.cz 

 

 

 
 
 
Věc: Žádost o investiční dotaci 
 
 
 
 

V souvislosti se zřízením očkovacího centra v Městské hale a závazku společnosti SPORT Jablonec nad 
Nisou, s.r.o., který vyplývá z připravované podnájemní smlouvy, žádám o schválení investiční dotace ve výši 150 
tis. Kč. Investiční dotace bude použita na zakoupení a instalaci zabezpečovacího zařízení (EZS) a kamerového 
systému, které budou sloužit k ochraně zařízení a majetku umístěného výhradně v prostorách očkovacího centra. 
EZS i kamerový systém je pevně svázán s objektem, ve kterém je namontován. Dle našeho daňového poradce se 
pro SPORT jedná o technické zhodnocení a pro financování těchto systémů nelze použít finanční prostředky 
určené pro provoz společnosti. Po ukončení činnosti očkovacího centra v prostorách Městské haly bude 
zabezpečovací zařízení a kamerový systém demontován a použit v Plaveckém bazénu (nahradí zastaralé EZS 
Paradox).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Jablonci nad Nisou, dne 2.2.2021 

 
 

............................................................ 

     SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. 

          Ing. Jan Ullmann, jednatel 
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Věc: Cenová kalkulace EZS a kamerového systému 
 
 
 

1) Kamerový systém 
Dodavatel: Elnika plus, s.r.o., se sídlem Poštovní 412, Varnsdorf 
Celková cena za dodaný materiál: 62.874,3 0 Kč bez DPH, 76.077,90 Kč včetně DPH (Příloha 2210083…) 
      ELEKTRO S.M.S., spol. s.r.o. se sídlem Dobrovodská 43, České Budějovice 
Celková cena za dodaný materiál: 4.340,70 Kč bez DPH, 5.252,00 Kč včetně DPH 
Práce (montáž a nastavení) byla provedena na DPP v celkové výši 19.000,- Kč 

 
2) EZS 

Dodavatel: Feifer Daniel, se sídlem: Maršovice 182, Jablonec nad Nisou 8 
Celková cena (materiál + montáž): 64.413,00 Kč bez DPH, 77 939,73 Kč včetně DPH (Příloha 21NA0009) 

 
 
Celkem kamerový systém + EZS: 131.628,00 bez DPH (bez započtení práce technika na kamerovém systému) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Jablonci nad Nisou dne: 9.3.2021 

 
 

............................................................ 

     SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. 

          Ing. Jan Ullmann, jednatel 
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DODATEK č. 1

ev. č. SD/2021/0161

 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu

statutárního města Jablonec nad Nisou

ev. č. SD/2020/0837 

uzavřená ve vzájemné shodě mezi smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou

se sídlem: Mírové nám. 3100/19, 466 01, Jablonec nad Nisou

zastoupené: RNDr.  Jiřím  Čeřovským,  primátorem  města  a  Ing  Milanem  Kouřilem, 
náměstkem primátora města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 121451/0100

IČ: 00262340

dále jen "poskytovatel"

a

SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.,

se sídlem: U Stadionu 1/4586, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupený: Ing. Janem Ullmannem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 277251290227/0100

IČ: 25434411

registrovaný: Obchodním rejstříkem vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl C, vložka 18198

dále jen "příjemce"

Poskytovatel účelové dotace na základě žádosti příjemce upravuje výši dotace takto:

1. Poskytuje investiční dotaci ve výši 132 tis. Kč (slovy: Jednostotřicetdvatisícekorun 
českých) na pořízení a instalaci zabezpečovacího zařízení a kamerového systému, které 
budou sloužit k ochraně zařízení a majetku umístěného výhradně v prostorách očkovacího 
centra v Městské hale. Tento pořízený majetek z prostředků města bude následně 
bezúplatně převeden do majetku města.

2. V souladu s body č. 1 a č. 2 dodatku se v čl. I.  odst. 1.  smlouvy mění  celková částka 
poskytnuté  účelové  dotace  z rozpočtu  statutárního  města  Jablonec  nad  Nisou  na  
25 054 tis. Kč (slovy: Dvacetpětmilionůpadesátčtyřitisíce korun českých).
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3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

4. Tento dodatek byl schválen usnesením č. ZM/3139/2021 ze dne 18.3. 2021.

5. Dodatek se stává platným dnem podpisu oběma smluvními stranami. Poskytovatel dotace 
obdrží 3 vyhotovení a příjemce dotace obdrží 1 vyhotovení;  všechna 4 vyhotovení mají 
stejnou právní relevanci.

V Jablonci nad Nisou dne: V Jablonci nad Nisou dne: 

za poskytovatele: za příjemce:

……………………………………….. …………………………………………….
RNDr. Jiří Čeřovský Ing. Jan Ullmann

primátor  jednatel

………………………………………..

Ing. Milan Kouřil

náměstek primátora

Za věcnou správnost: Bc. Jitka Krausová, rozpočtář technického odboru 2
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