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Zpráva pro 21. zasedání zastupitelstva města Slatiňany konaného dne 15. června 2022 

 

 

Název:    Záměr převodu majetku „SK Spartak, z.s.“ 

 
 

 

Předkládá:  Rada města Slatiňany 

MVDr. Ivan Jeník – starosta  
 

 

 

Zpracoval:     Ing. Josef Prokš - tajemník  
 

 

   Ing. Vladimír Rašín – vedoucí OS 

   

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města: 

1. schválilo záměr postupu převodu majetku SK Spartak z.s. Slatiňany do vlastnictví 

Města Slatiňany ve znění zprávy č. 8/21. 

2. schválilo přípravu založení společnosti s ručením omezeným Města Slatiňany ve 

znění zprávy č. 8/21. 
 

 

 

Důvodová zpráva: 

V uplynulé době došlo, v souladu s usnesením zastupitelstva města, k několika jednáním mezi 

zástupci města, MVDr. Ivanem Jeníkem, Ing. Stanislavem Šťastným, Mgr. Milanem. 

Chalupníkem a Ing. Vítem Steklým a zástupci SK Spartak z.s. Ing. Jaromírem Hanušem, Ing. 

Zdeňkem Kociánem, Mgr. Šárkou Steklou a Ing. Josefem Širůčkem, kde se řešili otázky 

převodu majetku SK Spartak, z.s. do vlastnictví města Slatiňany. 

Na jednání byly řešeny následující problémy: 

 

1. obsah převodu  

- na město se převede veškerý majetek SK Spartak, z.s., vyjma drobného majetku 

(dresy, míče apod.) jehož seznam zpracuje SK Spartak, z.s. 

 

2. forma organizace po převzetí městem 

způsob převodu byl konzultován s právním poradcem. Zvažovalo se zřízení 

příspěvkové organizace nebo založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) 

Z daňového hlediska je výhodnější s.r.o. s tím, že by SK Spartak, z.s městu movité i 

nemovité věci daroval. Město by je následně vložilo do nově vzniklého s.r.o. 

- rada města doporučuje převod movitých i nemovitých věcí od SK Spartak, z.s 

formou daru a jejich vložení do s.r.o. 
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3. jaké jsou náklady na provoz – účetní výkazy za poslední dva roky      

 

- viz. přílohy číslo 04 - 11 

- aktuální výdaje za I.Q 2022 : 

o provozní výdaje - 518.000,- Kč  (elektrická energie 158.384,-Kč, vodné, 

stočné 31.630,-Kč, plyn 69.150,-Kč, ostatní výdaje tvoří nákup materiálu, 

služby, revize, opravy a údržba)  

o mzdové výdaje - 342.302,- Kč 

4. soupis majetku (inventury) 

 

- viz. příloha číslo 01 

 

5. ocenění majetku  

majetek musí být oceněn reprodukční pořizovací cenou.  

- pokud zastupitelstvo schválí záměr převodu majetku „SK Spartak, z.s. Město 

Slatiňany zajistí ocenění majetku 

 

6. stanovení harmonogramu oprav a rekonstrukcí, včetně finanční náročnosti 

 

- viz. příloha číslo 02 

 

7. nutné personální obsazení k zabezpečení provozu 

 

- viz. příloha číslo 13 

 

8. forma „pronájmu“ sportovišť 

 

- pronájem sportovišť bude zajišťovat za město založená s.r.o. – její jednatel a za 

SK Spartak z.s. statutární zástupce, SK Spartak z.s. bude pronajímat všechna 

sportoviště jako celek, přidělení jednotlivým oddílům bude řešit ve vlastní 

kompetenci 

 

9. pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti (způsob řešení) 

 

- SK Spartak z.s. žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti nemá 

 

10. zástavní smlouvy na majetek 

 

- SK Spartak z.s. žádné zástavní smlouvy na majetek nemá 

 

11. přehled nájemních smluv pronajatého majetku (pokud existují) 

 

- viz. přílohy číslo 14 - 19 

 

12. náklady na provoz jednotlivých sportovišť 

 

- viz. příloha číslo 03 

 



 

13. jednotlivé kroky nutné do vlastního převzetí 

 

předložení inventurních soupisů a zůstatkových cen veškerého předávaného majetku 

zjištění veškerých nákladů SK Spartak spojených s provozem 

založení s.r.o. (schválení zastupitelstvem, notářský zápis k založení, zápis do 

obchodního rejstříku) 

Schválení způsobu převodu valnou hromadou SK Spartak 

 

14. ohodnotit bezpečnostní stav objektů (revize) 

 

- veškeré potřebné revize (elektro, plynové kotle, hasící přístroje a hydranty, 

tělocvičné nářadí, spalinové cesty kotlů) jsou pravidelně prováděny 

 

15. orgán za Spartak, který bude při jednání partnerem pro SRO 

 

- statutární zástupce 

 

Optimálním se jeví převod celého SK Spartak z.s. se vším příslušenstvím a následná 

transformace na právnickou osobu, na s.r.o.  

 

Vše bude provedeno v součinnosti s právníky a daňovým poradcem. Až následně lze řešit 

pronájem a pravidla chodu jednotlivých oddílů. Město jako jediný vlastník poté schválí a 

jmenuje členy jednotlivých orgánů příslušné právnické osoby. 

 
 

Přílohy:  

01 – Inventury majetku SK Spartak Slatiňany k 31.12.2021 

02 – Odhad cen zateplení a výměny oken + ostatní náklady 

03 - Hodinové náklady na sportoviště 

04 - Výsledovka 2019 - hlavní - sportovní činnost-1 

05 - Výsledovka 2019 - výdělečná činnost-1 

06 - Výsledovka 2019 - celý SK-1 

07 - Výsledovka 2020 - sportovní činnost 

08 - Výsledovka 2020 - výdělečná činnost 

09 - Výsledovka 2020 - celé SK 

10 - Výsledovka 2021 - sportovní činnost 

11 - Výsledovka 2021 - výdělečná činnost 

12 - Výsledovka 2021 - celý SK 

13 - Nutné personální obsazení k zabezpečení provozu 

14 - Město Slatiňany-SM o pronájmu sportoviště SPARTAK 

15 - Nájemní smlouva Horník 

16 - Nájemní smlouva Hospůdka 

17 - Nájemní smlouva Řehák byt 

18 - Nájemní smlouva Šustr 

19 - Smlouva ZŠ - Spartak 2021 

 

 

Ve Slatiňanech dne 7. června 2022 

 


