Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000
Sb.,o obcích v platném znění.
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Příspěvek do 3. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 29.04.2014
TKR Kuřim – odložení prodeje, změna pronajaté věci
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - návrh na prodloužení nájmu KT CZ s r o
B - TKR - smlouva KT CZ s r o
C - Doplňující informace k TKR

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Petr Kavka - Vedoucí odboru
Bc. Radek Jízdný
Ing. Jindřiška Honců

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města schválilo dne 10. 12. 2013 usnesení č. 1213/13:
„ZM schvaluje odprodej inženýrských sítí (kabelových televizních rozvodů) za cenu minimálně 8 mil.
Kč formou veřejné obchodní soutěže.“
Za tímto účelem byly konány příslušné kroky, o nichž bylo zastupitelstvo na svých jednáních
pravidelně informováno (Vizte předchozí materiály). Pasportizace majetku je fyzicky dokončena a
dobíhá její administrativní fáze, u níž se předpokládá ukončení v polovině května 2014. Díky této fázi
bude podrobně znám „předmět prodeje“ a může být vyhlášena veřejná obchodní soutěž.
Nájemní vztah s KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., se sídlem Ruská 8, Praha 10, IČ 48150029, končí
dne 30. 9. 2014. Prodloužení nájmu bylo schváleno radou města dne 5.3.2014 pod č. usnesení
107/2014. Nejpozději při skončení nájmu bude třeba se vypořádat se změnami pronajaté věci, které
nájemce provedl bez souhlasu pronajímatele. Změny pronajaté věci jsou blíže rozvedeny níže a z
účetního hlediska na ně lze pohlížet jako na technické zhodnocení. Změnu věci řeší § 2220 odst. 2
občanského zákoníku, kde je stanoveno, že „provede-li nájemce změnu věci bez souhlasu
pronajímatele, uvede věc do původního stavu, jakmile o to pronajímatel požádá, nejpozději však při
skončení nájmu věci.“
Dalším podstatným ustanovením je § 2225, který zní:
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(1) Při skončení nájmu odevzdá nájemce pronajímateli věc v místě, kde ji převzal, a v takovém stavu,
v jakém byla v době, kdy ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání, ledaže
věc zanikla nebo se znehodnotila; odevzdáním se rozumí i předání vyklizené nemovité věci. Byl-li při
odevzdání věci nájemci pořízen zápis obsahující popis věci, přihlédne se při odevzdání věci
pronajímateli také k němu.
(2) Při odevzdání věci si nájemce oddělí a vezme vše, co do věci vložil nebo na ni vnesl vlastním
nákladem, je-li to možné a nezhorší-li se tím podstata věci nebo neztíží-li se tím nepřiměřeně její
užívání.
OMP má zato, že by bylo vhodné deklarovat, zda bude město při skončení nájmu trvat na odevzdání
věci v takovém stavu, v jakém byla v době, kdy ji nájemce převzal, a bude tak nutit nájemce, aby z
věci oddělil vše, co do ní vložil nebo vnesl vlastním nákladem, nebo bude souhlasit s ponecháním
věci ve stavu, v jakém se bude nacházet ke dni 30.09.2014 a pak formou např. „dohody o narovnání“
vyřeší sporné záležitosti - vyspecifikuje se, co k věci „přirostlo“, jak bude finanční kompenzace za
technické zhodnocení vysoká,…

V prvním návrhu (20.08.2013) na vypořádání investic, který KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. zaslala
městu, zněl požadavek na částku 5.274.462,- Kč bez DPH. Současně nájemce městu oznámil, že za
dosavadní dobu trvání nájmu vynaložil za provozní prostředky na materiál pro běžné opravy, dílčí
modernizace aktivních a pasivních technologických částí sítě i nákup datových technologií částku ve
výši 4.820.624,- Kč bez DPH. Tyto finanční prostředky ale nemají být při ukončení nájmu předmětem
vyrovnání a nejsou v přípisu nijak detailně rozvedeny.
V zatím posledním návrhu na vypořádání investic ze dne 16.12.2013 požaduje KABELOVÁ TELEVIZE
CZ s.r.o. částku ve výši 3.620.250,- Kč včetně DPH. Jde o zůstatkovou hodnotu investic ke dni
31.3.2014.
Odbor investiční ve spolupráci s informatikem po prostudování návrhu odkoupených investic,
navrhuje, aby zůstatková cena investic ke dni 31. 3. 2014 byla snížena na částku 2 961.820 Kč
vč. DPH. V diskusi o výši této ceny je potřeba zohlednit i fakt, že KABELOVÁ TELEVIZE CZ provedla
bezplatně v tomto roce ve spolupráci s externím pracovníkem (pan Kříž) a zástupcem OI (pí
Montágová) pasport TKR formou podkladu pro technickou mapu města a zároveň „inventarizaci“. Nyní
probíhá zpracování konečné podoby pasportu, který má být po celou dobu trvání nájmu aktualizován.
Níže je uveden rozbor navrhovaných investic vč. zůstatkových cen navržených KABELOVOU
TELEVIZÍ CZ. K nahlédnutí u Ing. Honců je dispozici původní návrh na odkoupení investic s uvedením
pořizovací ceny, odborné posouzení výše investic firmou itself s.r.o. a doplněk KABELOVÉ TELEVIZE
CZ s.r.o. k posouzení ceny.
V případě navrhovaných investic se jedná ve dvou případech o novou investici v ostatních případech
o modernizaci za účelem zkvalitnění služeb, nejedná se tedy o udržení v provozuschopném stavu.
Bez modernizace sítě by nebyla TKR schopna při vývoji technologií konkurenceschopnosti, z tohoto
důvodu navrhujeme, aby tyto investice byly nedílnou součástí TKR.
Popis investic s komentářem:
1. 2007-2013 - rozšíření technologie hlavní stanice, 2007 - rozšíření nabídky instalace přijímačů
programů Galaxie sport, TV Noe, změna zdroje příjmu stávajících programů ČT1 a Nova na
DVB-T, 2009 - úprava stanice pro digitál z důvodů napojení na optickou trasu realizovanou z
napojení ČD telematika, osazení zařízení Arris D5 DMTS, rozšíření přijímačů, 2011 - úpravy
pro příjem Nova Cinema za satelitu a jeho distribuci v analogovém formátu, 2012 - osazení
přijímače programu TV Fanda, osazení klimatizace, 2013 rozšíření o modul Chameleon
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Zůstatková cena………….. 230 618,- Kč vč. DPH.
Komentář:
Cena je běžná. Jedná
konkurenceschopnosti.

se

o

modernizaci

pro

zlepšení

zkvalitnění

služeb

a

Pozn. V této položce došlo k disproporci cen, kdy v dopisu ze dne 16.12.2013 byla uvedena
částka za tuto investici ve výši 279.048,- Kč včetně DPH a v jiných podkladech, které KT CZ
s.r.o. poskytla odboru investičnímu byla částka ve výši 230.618,- včetně DPH.

2. 2009 - napojení Hlavní přijímací stanice na optickou síť ČD TELEMATIKA, a.s., realizace
trasy cca 1 km od objektu Nádraží ČD do hlavní přijímací stanice umístěné v ZŠ
Jungmannova.
Zůstatková cena…………… 1 876 420,- Kč vč. DPH. OI navrhuje snížení na 1 266 420,- Kč
vč. DPH

Komentář :
Cena je navržena vysoká. V přepočtu nákladů na 1 běžný metr by měla vycházet na polovinu,
navíc byla provedena za poplatek přípolož pro firmu KME, cenu však zvyšuje poplatek za
zřízení trakčního převěsu přes železniční trať ve výši 478 tis. Kč.
Jedná se o novou investici, trasa je zajímavá pro toho, kdo bude využívat pro poskytování
služeb optickou síť ČD Telematika, v případě využití této trasy je však potřeba uzavřít
smlouvu o napojení a provozování na optickou síť, doporučujeme odkup z důvodů nastavení
rovných podmínek v případě budoucího prodeje TKR, navíc součástí této trasy je i odbočka a
současné napojení Městské knihovny na síť Internet. Navrhujeme ale snížení ceny na 1 266
420,- Kč, a to z důvodů, že v zůstatkové ceně byl zakalkulován i smluvní závazek k ČD
Telematikou ve výši 610 tis. Kč za smlouvu na dobu určitou, která končí 31.12.2015.

3. 2010 - rozšíření datové technologie v HS, pro zvýšení přenosové rychlosti pro poskytnutí
internetu.
Zůstatková cena…… 607 683,- Kč vč. DPH

Komentář:
Cena je běžná, jedná se o modernizaci pro zlepšení zkvalitnění služeb internetu osazením
zařízení CASA, doložena faktura od dodavatele.

4. 2007 - realizace výstavby TKR pro řadovou zástavbu v lokalitě kolébka - kapacitně
nachystáno 30 RD, ve skutečnosti napojeno 19 uživatelů.

Vytvořeno 29.4.2014 15:55:24

3

Zůstatková cena……213 328,- Kč vč. DPH

Komentář:
Cena je reálná, jedná se o novou investici.

5. 2012 - přestavba zastaralé části distribuční sítě z HS do lokality za Sv. Jánem, došlo k
výměně trasových a koncových zesilovačů a odbočovačů, překonektorování distribučních
kabelů, nastavení a měření sítě.
Zůstatková cena…….. 643 771,- Kč vč. DPH

Komentář:
Cena za materiál je reálná, cena uvedena za montážní a projekční práce je vysoká, v doplňku
byly doloženy faktury za realizované práce v hodnotě 787.740,- Kč vč. DPH, jedná se
modernizaci.

Po projednání s panem Wacníkem bylo dosaženo dohody, že z požadované ceny investic bude
odečtena položka 610.000,- Kč za smlouvu s ČD Telematika. Finální požadovaná částka tedy činí
po zaokrouhlení 3.000.000,- Kč včetně DPH.
Dne 7. 4. 2014 doručila KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. městu návrh na prodloužení nájemní
smlouvy do 30. 9. 2016 za těchto podmínek:
- KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. po podpisu smlouvy na prodloužení pronájmu sítě TKR do
září 2016 se zavazuje Městu Kuřim uhradit do 30 dnů od podpisu jednorázově formou
předplaceného nájemného 4.000.000,- Kč.
- KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. po podpisu smlouvy na prodloužení pronájmu sítě TKR do
září 2016 nebude požadovat žádné finanční vyrovnání za realizované investice ve výši
3.620.250,- Kč
- KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. se zavazuje vést řádně po celou dobu prodlouženého nájmu
TKR aktualizovanou dokumentaci stavu sítě, dle současných požadavků zástupců města
- KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. v případě prodloužení nájemní smlouvy se zavazuje 6
měsíců před ukončením nájemní smlouvy, tj. od 1. 4. 2016, aktivně spolupracovat s novým
vlastníkem sítě na předávání veškeré agendy související s provozem sítě
- KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. se zavazuje, že za případné investice do modernizace sítě,
které by realizovala z důvodu provozních nebo komerčních v průběhu prodloužené nájemní
smlouvy nebude požadovat žádnou náhradu.
V době přípravy tohoto materiálu se o nabídce společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. ještě
jedná a prověřují se daňové záležitosti související zejména s daní z přidané hodnoty. Je možné, že
společnost svou nabídku ještě z těchto důvodů modifikuje.
OMP navrhuje následující možný postup:
a) město bude trvat na prodeji televizních kabelových rozvodů. Bude tedy ponecháno v platnosti
usnesení zastupitelstva č. 1213/2013 ze dne 10. 12. 2013 a dále bude rozhodnuto, jestli bude
finančně kompenzováno technické zhodnocení sítě, nebo bude město trvat na uvedení předmětu
nájmu do původního stavu.
b) město bude chtít dále pokračovat v nájmu televizních kabelových rozvodů. Z tohoto důvodu bude
nutné zrušit usnesení zastupitelstva č. 1213/2013. Celá věc se pak přesune do kompetence rady,
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která vyhlásí záměr na prodloužení nájemní smlouvy a vyspecifikuje tam podmínky, za nichž se tak
stane.
OMP na závěr ještě uvádí roční příjmy od roku 2008 za nájem televizních kabelových rozvodů Kuřim:
a) 2008 - 1.769.000,- Kč
b) 2009 - 1.894.000,- Kč
c) 2010 - 1.908.000,- Kč
d) 2011 - 1.908.000,- Kč
e) 2012 - 1.934.000,- Kč
f) 2013 - 1.927.000,- Kč

Návrh na usnesení:
ZM r u š í usnesení č. 1213/13 ze dne 10. 12. 2013 ve věci prodeje televizních kabelových rozvodů
Kuřim.
Termín plnění: 29. 4. 2014 (OMP)
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Doplňující informace k materiálu TKR

1) Pronájem – nabídka KTCZ
Při podrobném studiu nabídky společnosti KT CZ jsme se zabývali i daňovými aspekty
navrhovaného řešení. Nebylo zcela jasné, jakým způsobem dostat zařízení, které KT CZ
nabízela k bezúplatnému předání, do majetku města. V případě odprodeje za dohodnutou
cenu (3 mil. Kč vč. DPH) by toto DPH byla KT CZ povinna odvést finančnímu úřadu, při
darování tohoto zařízení by byl odvod také povinný. Jelikož toto daňové zatížení nechce
KT CZ nést, byl po konzultaci s daňovým poradcem předjednán následující postup.
Při podpisu nájemní smlouvy na 2 roky (možná i delší doba) se KT CZ zaváže, že po
ukončení nájemního vztahu odprodá (možná je i dohoda o narovnání) zařízení městu za
zůstatkovou cenu, která se bude blížit ceně symbolické (např. 20 000 Kč) a z této částky
odvede DPH.
Po konzultaci s Ing. Wacníkem vyplynulo, že má zájem i o pronájem převyšující dobu 2 roků,
po uplynutí této doby by byl ochoten platit nájemné za stávajících podmínek, tedy dle počtu
aktivních zásuvek TKR.

2) Prodej
Zde platí původní varianta, že bude zařízení vypořádáno za smluvní cenu.

