
 

PRO NADCHÁZEJÍCÍ 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JABLONEC NAD NISOU 
konané 23.6.2022

K bodu: 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace pro SPORT
Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Předkládá: 
 Ing. Milan Kouřil

náměstek primátora

Projednáno:
ve Finančním výboru dne
13. června 2022

Zpracoval: 
 Ing. Jan Ullmann

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

Kont.osoba: 
 Bc. Jitka Krausová

Odbor technický

jkrausova@mestojablonec.cz

NÁVRH USN. ZM/N 3454
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

 s  c  h  v  a  l  u  j  e  
1.

a) navýšení účelové dotace o 569 tis. Kč pro SPORT
Jablonec nad Nisou, s.r.o. se sídlem U Stadionu
4586/1, Jablonec nad nisou, IČ 25434411
dle důvodové zprávy

b) navýšení investiční dotace o 420 tis. Kč pro SPORT
Jablonec nad Nisou, s.r.o. se sídlem U Stadionu
4586/1, Jablonec nad nisou, IČ 25434411
dle důvodové zprávy

2. dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace
mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a
společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. se sídlem U
Stadionu 4586/1, 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 
 

 

Zastupitelstvu města je na dnešní jednání předkládán ke schválení návrh na 

navýšení účelové a investiční dotace na r. 2022 pro společnost  

  

 SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. 

 

Společnost požádala o navýšení účelové a investiční dotace v souladu se zákonem č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, a Pravidly finančního řízení a kontrol organizací schválenými radou města. 

 

Společnost SPORT Jablonec nad Nisou žádá o navýšení účelové dotace na rok 2022 

z důvodu vyplacení pololetních odměn zaměstnancům. V minulých letech byly 

zaměstnancům společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o. standardně vypláceny 

pololetní odměny (vyjma prvního pololetí 2020 a prvního pololetí 2021, kdy byla 

sportoviště z důvodu Covid opatření uzavřena). 

V předchozích obdobích byly mimořádné odměny počítány ze základních mezd 
v rozsahu 35–50 %. Za druhé pololetí roku 2021 přistoupilo vedení společnosti 
k vyplacení paušální částky (tedy stejné výše odměny pro všechny zaměstnance), tak 
aby nebyli znevýhodněni v této nelehké době zaměstnanci s nižšími základními 
mzdami. Odměny jsou vypláceny pouze zaměstnancům zaměstnaným na hlavní 
pracovní poměr.  
 
Dále společnost SPORT žádá o poskytnutí investiční dotace ve výši 420 tis. Kč na 

pořízení zánovní rolby na zimní stadion z důvodu velmi špatného technického stavu 

obou současně používaných strojů (viz příloha Stanovisko jednatele ve věci 

poskytnutí investiční dotace). 

 
 
 
Přílohy: 
 

• Stanovisko jednatele – příloha pro jednání FV a ZM – účelová dotace 

• Vyčíslení mzdových nákladů 

• Vyjádření Odborové organizace ZO OS UNIOS SPORT Jablonec nad Nisou 

• Stanovisko jednatele – příloha pro jednání FV a ZM – rolba 

• IceTechnik Zpráva o stavu rolby OKY MATIC ZS Jablonec nad Nisou 

• Návrh kupní smlouvy rolby 

• Návrh Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace pro SPORT Jablonec nad 
Nisou, s.r.o. 



 

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

U Stadionu 1/4586 

466 01 Jablonec nad Nisou 
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Věc: Stanovisko jednatele k předkládanému materiálu pro jednání FV a ZM ve věci Navýšení účelové 
provozní dotace společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. na r. 2022 
 
 

Při pravidelné měsíční schůzce konané dne 30. 5. 2022 se zaměstnanci společnosti (schůzky se 
zaměstnanci se konají pravidelně na konci každého měsíce) byl ze strany zaměstnanců společnosti 
vznesen dotaz na výplatu mimořádných odměn za první pololetí 2022.  Tento dotaz byl následně 
vznesen i oficiální cestou od odborové organizace působící v rámci společnosti SPORT. Níže uvádím 
moji mailovou odpověď odborové organizaci: 
 
Dobrý den, 

pokud nám ekonomické výsledky výplatu mimořádných odměn umožní, pak budou mimořádné odměny 

vyplaceny. Jen je třeba brát v úvahu skutečnost (na kterou se v současné době zapomíná), že až do 10.2.2022 

platila mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (corona) a hospodaření v tomto období dopadlo mínus 

cca 330 tis, přičemž za běžné situace (např. v roce 2019) se období leden až březen (duben) považovalo za 

„sezonu“, která společnosti „vydělala“ na mimosezónní období květen (duben) až srpen. Tzn., že hospodářský 

výsledek kolem nuly na konci dubna není příliš pozitivní a spíše nabádá k opatrnosti. Porovnání hospodářského 

výsledků jednotlivých měsíců posledního běžného roku (2019) a současného vývoje můžeme probrat osobně. 

Kromě výše uvedeného je třeba vzít v úvahu: 

a) Nárůst nákladů vyplývající z nárůstu cen materiálu a služeb. 
b) Dlouhé a opakované odstávky na středisku plavecký bazén a městská hala (opravy technologií), které 

nás i v období mimo sezonu připraví o značnou část výnosů. 
Stejně, jako na naše zaměstnance, dopadá současná ekonomická situace i na uživatele námi provozovaných 

sportovních areálů a je otázkou, zda budeme schopni dosáhnout plánovaných výnosů. Jediné co vám mohu 

v tomto období a za této situace nabídnout, jsou pravidelné měsíční schůzky (za přítomnosti vedoucích středisek) 

na kterých probereme ekonomickou situaci společnosti. Odborová organizace může v rámci své činnosti přispět 

optimalizací nákladů a výnosů společnosti. I přes poměrně dramatický vývoj hospodaření v roce 2021 dokázala 

společnost na mimořádné prémie pro zaměstnance vydělat, je to na nás na všech, zda to dokážeme i v roce 2022. 

S pozdravem 

Ing. Jan Ullmann 

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

 

Stávající ekonomická situace společnosti SPORT nedovoluje mimořádné pololetní prémie vyplatit. Je 

na zřizovateli (majiteli) společnosti SPORT zda svým rozhodnutím zaměstnance společnosti SPORT 

podpoří a navýšením účelové provozní dotace umožní výplatu těchto odměn. Většina zaměstnanců 

SPORT patří do tak zvaně nízkopříjmové skupiny a současné ekonomická situace na ně má významný 

dopad. 

 
V Jablonci nad Nisou dne: 7. 6. 2022    ............................................................ 

     SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. 

          Ing. Jan Ullmann, jednatel 

mailto:jednatel@sportjablonec.cz
http://www.sportjablonec.cz/
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Mzdové náklady potřebné k vyplacení pololetních odměn zaměstnancům společnosti 

SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o. 
 

V minulých letech byly zaměstnancům společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o. standardně 

vypláceny pololetní odměny (vyjma roku 2020 a prvního pololetí 2021, kdy byla sportoviště z důvodu 

Covid opatření uzavřena). 

Odměny byly počítány ze základních mezd v rozsahu 35 – 50%. Za druhé pololetí roku 2021 

přistoupilo vedení společnosti k vyplacení paušální částky (tedy stejné výše odměny pro všechny 

zaměstnance), tak aby nebyli znevýhodněny v této nelehké době zaměstnanci s nižšími základními 

mzdami. Odměny jsou vypláceny pouze zaměstnancům zaměstnaným na hlavní pracovní poměr. Za 

druhé pololetí roku 2021 byla výše odměn stanovena na základě hospodářského výsledku a na jednoho 

zaměstnance připadla odměna ve výši 8 500,- Kč. 

V současné době je ve společnosti na hlavní pracovní poměr zaměstnáno 50 zaměstnanců. 

 

Níže je vyčíslení mzdových nákladů v případě, kdy by byly poskytnuty odměny procentuálně (35% - 

50%) a v případě jednotné částky pro všechny zaměstnance. 
 

 

 

bez odvodů odvody ZAM CELKEM

35% základní mzdy 390 460,- 131 975,- 522 435,-

50% základní mzdy 557 800,- 188 536,- 746 336,-

jednotná částka 425 000,- 143 650,- 568 650,-
 

 

 

Vedení společnosti se přiklání k vyplacení odměn opět paušální částkou 8 500,-Kč pro každého 

zaměstnance. Celkem tedy i s odvody za zaměstnavatele potřebuje společnost 568 650,- Kč, což 

odpovídá přibližně 40% základních tarifů. 

 

 

 

Zpracovala: M. Schierová 

 

V Jablonci nad Nisou dne 6. června 2022 

mailto:asistent@sportjablonec.cz
http://www.sportjablonec.cz/
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Věc: Stanovisko jednatele k předkládanému materiálu pro jednání FV a ZM ve věci poskytnutí 
investiční dotace na nákup rolby na úpravu ledové plochy. 
 
 
 
 
 

Původně používané rolby na úpravu ledové plochy na Zimním stadionu v Jablonci nad Nisou 

OKAY MATIC 2500 jsou ve velmi špatném technickém stavu (r.v. 1986 a 1988). Na jednu z roleb jsme 

předali technickému odboru SMJN posudek od odborné firmy o neopravitelnosti této rolby (viz 

příloha). Technický stav druhé rolby je prakticky stejný. Vzhledem k tomu, že údržbu ledové plochy na 

zimním stadionu nelze zajistit pouze jednou rolbou, jsme nuceni udržovat jednu z původních roleb, 

s využitím opotřebovaných náhradních dílů z druhé rolby, „při životě“. Přičemž nelze zaručit, vzhledem 

ke stáří a opotřebovanosti rolby, zda v případě poruchy základní – pronajaté rolby (od společnosti 

IceTechnik, s.r.o.) - naše rezervní rolba „vyjede“. Jednatel společnosti IceTechnik, s.r.o. (p. Fiala), od 

kterého máme základní rolbu na úpravu ledové plochy pronajatou, nám zprostředkoval možnost 

nákupu zánovní 12 let staré elektrické rolby z majetku města Světlá nad Sázavou za 120 tis. bez DPH 

(viz. příloha). Tato rolba má dožité baterie a vadnou nabíječku těchto baterií. Servis této rolby pro 

Sportovní zařízení města Světlá nad Sázavou, s.r.o. prováděla firma IceTechnik, s.r.o. Podle informací 

od této firmy je jinak rolba v dobrém technickém stavu. Výměna baterií a nabíječky k této rolbě by 

měla vyjít na cca 300 tis. Kč. Vedení města Světlá nad Sázavou nakoupilo od fy IceTechnik, s.r.o. rolbu 

na úpravu ledové plochy novou (cena této nové rolby je 2.700 tis. Kč).  

V současné době nelze vedení Statutárního města Jablonec nad Nisou doporučit pro náš zimní 

stadion nákup nové rolby. Důvodem je katastrofální stav betonové plochy zimního stadionu, kdy se na 

ledové ploše vytvářejí dlouhé kontinuální trhliny a ledová plocha není tvořena souvislou vrstvou. 

Ledová plocha je tvořena jednotlivými různě velkými „krami“, jejichž poloha se vůči sobě navzájem 

„mění“. Mezi „krami“ tak vznikají nerovnosti, které následně způsobují rázy do suportu rolby. Tím 

dochází k významnému mechanickému namáhání uložení suportu (zařízení, ve kterém je uložený řezací 

nůž a které je hydraulikou přitlačeno na ledovou plochu). Nákup nové rolby má smysl až v okamžiku, 

kdy bude provedena celková rekonstrukce ledové plochy. Předmětná elektrická rolba bude používána 

jako záložní (druhá) rolba.  

 

 

 

 

 
V Jablonci nad Nisou dne: 7. 6. 2022    ............................................................ 

     SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. 

          Ing. Jan Ullmann, jednatel 

mailto:jednatel@sportjablonec.cz
http://www.sportjablonec.cz/


 
 

 
ICETECHNIK.CZ s.r.o., Autorizovaný distributor WM ice technics, Hostín u Vojkovic 133,  
277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou - Česká republika, IČ: 08996792 DIČ: CZ08996792  

tel. 601 283 250, 601 283 252, e-mail: info@icetechnik.cz 
www.icetechnik.cz 

 

Dne 20.5.2022                                                                                                                                        ve Vrchlabí  
 
 
 

 

Zpráva o stavu ledové rolby OKAY MATIC  
 

OKAY MATIC 
F 153100X 
Rok výr. 1988 

 
Při posouzení technického stavu ledové rolby OKAY MATIC, byli  
zjištěny závady mechanického rázu a opotřebení provozem. Náklady 
na opravu ledové rolby převyšují hodnotu stroje.  
A díly na tento stroj se již nevyrábí. 
 
 

 
S úctou/Kind regards 

Petr Fiala 

 

 
 
 
 
 
 
 



Dnešního dne byla uzavřena dle ust. § 2079 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi: 

 

Městem Světlá nad Sázavou, 

IČO: 00268321, DIČ: CZ 00268321 

zastoupeným starostou panem Ing. Františkem Aubrechtem 

se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou 

jako prodávajícím na straně jedné 

 

a 

společností Sport Jablonec nad Nisou, s.r.o. 

IČO: 254 34 411 

zastoupenou jednatelem společnosti panem Ing. Janem Ullmannem  

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

jako kupujícím na straně druhé 

 

tato 

 

K  U  P  N  Í      S  M  L  O  U  V  A 
 

I. 

 

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem: 

 

rolby na úpravu ledu Okay 3800 electric, rok výroby 2010, počet najetých motohodin 2 320 Mh 

(dále jen „vozidlo“) 

 

II. 

 

Vozidlo uvedené v článku I. této kupní smlouvy prodává prodávající kupujícímu se všemi součástmi a 

příslušenstvím za sjednanou kupní cenu 120 000,-  Kč (slovy: jedno sto dvacet tisíc korun českých) 

bez DPH, a to ve stavu, v jakém se nachází ke dni podpisu této smlouvy. 

 

III. 

 

Kupující je srozuměn se skutečností, že kupuje věc již užívanou a prohlašuje, že se podrobně a pečlivě 

seznámil s technickým stavem vozidla a jeho obsluhou. Kupující prohlašuje, že byl prodávajícím 

zřetelně seznámen s níže uvedenými závadami vozidla a bere je na vědomí. Prodávající prohlašuje, že 

žádnou závadu vozidla, která je mu známa, kupujícímu nezatajil. 

Závady vozidla: 

- Vozidlo je bez nabíječky 

- Baterie ve vozidle je nutné vyměnit, ukončena jejich životnost 

 

IV. 

 

Kupující se zavazuje zaplatit celou kupní cenu prodávajícímu převodem na bankovní účet, a to na 

základě faktury vystavené prodávajícím. Faktura bude vystavena dnem podpisu smlouvy se splatností 

14 dnů.  

Prodávající odevzdá vozidlo kupujícímu předáním vozidla se všemi součástmi a příslušenstvím 

dopravci určenému kupujícím k přepravě vozidla kupujícímu. K předání vozidla dopravci dle 

předchozí věty dojde v místě ……………………………./ na adrese……………………. 

 

V. 

 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu a zveřejněním v Registru smluv. 



VI. 

 

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 

128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné 

dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu 

zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále 

dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle 

uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy“. 

 

VII. 

 

Účastníci smlouvy prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že si jsou plně vědomi 

následků nepravdivosti tohoto tvrzení. 

 

VIII. 

 

Účastníci smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejich podpisem přečetli, že byla uzavřena po 

vzájemné dohodě podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za 

nápadně nevýhodných podmínek. 

 

Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. 

 

 

Ve Světlé nad Sázavou dne:  

 

 

 

Prodávající:                                                         Kupující: 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------                     ---------------------------------------- 

Ing. František Aubrecht                                      Ing. Jan Ullmann 

starosta města Světlá nad Sázavou                     jednatel společnosti   

                                                                             Sport Jablonec nad Nisou, s.r.o.                                                  

 

 

 

Schvalovací doložka: 

Prodávající prohlašuje, že prodej movité věci, uvedené v odstavci I. této smlouvy, byl projednán a 

schválen na zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou dne ………….,  usnesením č. 

Z/……/2022. 
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Dodatek č. 3 

ev. č. SD/2021/0970/3 

 

 

 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Jablonec nad Nisou 

 
 

ev. č. SD/2021/0970 

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 4586/1, 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" 

 
 
 

 
 

I. Předmět dodatku smlouvy 

 
1. Předmětem dodatku smlouvy je navýšení účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro rok 2022 o 569 000,- Kč z důvodu 
vyplacení pololetních odměn zaměstnancům a navýšení investiční dotace ve výši 420 000,- Kč 
na pořízení zánovní rolby na zimní stadion. 

 
 

2. Celková částka poskytnuté účelové dotace na rok 2022 činí na 40 251 000,- Kč (slovy: 
Čtyřicetmilionůdvěstěpadesátjednatisíckorunčeských). 
Celková výše investiční dotace na rok 2022 činí 919 000,- Kč (slovy: 
Devětsetdevatenáctisíckorunčeských).  

 



Stránka 2 z 2 

 

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

4. Tento dodatek byl schválen usnesením č. ZM/xx/2022 ze dne 23. 6. 2022. 

 

5. Tento 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, ekonom odboru technického 


