
Rada města Milevska 

Podklad pro schůzi rady č. 19               dne 31.08.2020                               OPSPK192002R 

Žádost o schválení dočasného snížení nájemného a navýšení 

provozního příspěvku - DKM 

 Důvodová zpráva 

Dne 04.08.2020 byla Domu kultury Milevsko, zřízené příspěvkové organizaci doručena žádost firmy 
Spokr, s. r. o., IČ: 25173006, o snížení smluvně jednaného nájemného za nebytové prostory v období e 
duben – prosinec roku 2020 o  minimálně 30% za každý kalendářní  měsíc. Důvodem této žádosti je 
přímý dopad realizace vládních opatření přijatých v souvislosti s Covid-19.  
Stanovisko Domu kultury Milevsko, které je nedílnou přílohou předkládané žádosti, je této žádosti 
vyhovět, ale protože tím dojde i ke snížení plánovaných výnosů v účetním období 2020, žádá Dům 
kultury Milevsko svého zřizovatele nejen o souhlas s uzavřením dodatku nájemní smlouvy na dobu 
určitou, ale i  o navýšení provozního příspěvku o celkovou částku 94.500,00 Kč. 
 
Nájemní smlouva  ve znění dodatku č. 1 byla Domem kultury Milevsko se Spokr, s.r.o, IČ: 25173006, 
uzavřena na základě usnesení Rady města Milevska č. 213/12 a 424/15. Předmětem této smlouvy je 
majetek města Milevska, který byl zřízené příspěvkové organizaci svěřen k hospodaření za nájemné 
sjednané na základě  předcházejícího výběrového řízení.  
Usnesením Rady města č. 151/20  byl   zřízené příspěvkové organizaci schválen upravený plán výnosů 
a nákladů na r. 2020 ke dni 20.04.2020. Do tohoto upraveného plánu výnosů a nákladů se na straně 
výnosů promítne případné snížení nájemného, které je předmětem žádosti. Celkové roční nájemné za 
nájem nebytových prostor bez dalších služeb  je sjednáno ve výši 420.000,00 Kč ročně , přepočtené za 
jeden kalendářní  měsíc  35.000,00 Kč. 
Snížení výnosů je možné ze strany zřízené příspěvkové organizace řešit obecně dvěma způsoby. Prvním 
je realizace opatření ke snížení provozních nákladů ve výši celkového sníženého nájemného. Druhým 
pak krytí ztráty na plánovaném nájemném formou navýšení provozního příspěvku zřizovatele 
z finančních prostředků města Milevska, které jsou rovněž dotčeny dopadem realizace vládních 
opatření spojených s Covid 19.  
Ve vztahu k nebytovým prostorám ve vlastnictví města Milevska, které jsou jím pronajaty pro účely  
podnikání, Rada města Milevska usnesením č. 145/20 rozhodla o odpuštění nájemného pouze za měsíc 
duben 2020.      
 
Vyjádření OF: 
Propad plánovaných výnosů DK má negativní vliv do celkového hospodaření organizace. Snížení výnosů 
(příjmů) musí případně organizace řešit zvýšením jiných příjmů, případně úsporami na straně výdajů 
nebo tento propad může „vyřešit“ zřizovatel, a to zvýšením příspěvku na provoz. 
Město schválilo snížení nájmu vlivem „virové krize“ nájemcům ve svých nebytových prostorách za 1 
měsíc. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení 
 
JUDr. Jiří Hradil……………………………. 24.08.2020 
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