
Zpráva pro 21. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf,  
které se koná dne 2. prosince 2021 

_________________________________________________________________________ 
 
4.06 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby,  Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce 
 
Předkládá: Ing. Jana Kociánová 
                  vedoucí ekonomického odboru 
 
Odůvodnění: 
Financování sportovišť ve správě společnosti REGIA, a.s. v roce 2021 probíhalo formou 
vyrovnávací platby ve stanovené výši do 10 mil. Kč, skutečně poskytnutá platba činila 6 mil. 
Kč, jež bude v roce 2022 vyúčtována a případně nevyužité finanční prostředky navráceny. 
Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby byla uzavřena na kalendářní rok.  
Zajištění financování sportovišť na rok 2022 vyrovnávací platbou je potřeba smluvně ošetřit. 
Předkládáme návrh smlouvy na poskytnutí vyrovnávací platby v maximální hodnotě 10 mil. 
Kč ročně. Tyto prostředky jsou poskytnuty na tzv. způsobilé náklady, které jsou spojeny se 
závazkem veřejné služby (poskytování sportovních a tělovýchovných služeb, provozování 
tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, pronájem 
nemovitých věcí a nebytových prostor, pronájem a půjčování věcí movitých) a jsou tvořeny 
zejména (náklady na energie, náklady na obvyklou opravu a běžnou údržbu). Současně se ve 
smluvních ujednáních mění výše částky stanovené na běžnou opravu a údržbu ze stávajících 
10 000 Kč na 20 000 Kč.  
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce reflektuje změnu výše částky stanovené jako běžná 
údržba a oprava na 20 000 Kč. 
 
Návrhy usnesení: 
Zastupitelstvo města Varnsdorf rozhodlo schválit Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby 
mezi městem Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 a společností 
REGIA, a.s., Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf, IČ 44567995 dle předloženého návrhu. 
 
a dále 
 
Pověřit starostu města Varnsdorf ThMgr. Rolanda Sollocha podpisem Smlouvy o poskytnutí 
vyrovnávací platby mezi městem Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 
00261718 a společností REGIA, a.s., Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf, IČ 44567995 dle 
předloženého návrhu 
 
a dále  
 
Zastupitelstvo města Varnsdorf rozhodlo schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi 
městem Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 a společností 
REGIA, a.s., Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf, IČ 44567995 dle předloženého návrhu. 
 
a dále 
 
Pověřit starostu města Varnsdorf ThMgr. Rolanda Sollocha podpisem Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o výpůjčce mezi městem Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 
00261718 a společností REGIA, a.s., Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf, IČ 44567995 dle 
předloženého návrhu. 


