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Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Prostějova 

Neschvaluje návrh rady zrušit obchodní společnost Společenský dům Prostějov, s.r.o., 

IČ: 27716333, Sídlo: Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ 796 01 s likvidací ku dni  1. 7. 

2014, 
 

 

Důvodová zpráva:  
 

Z materiálu předloženého radou nevyplývá jasné odůvodnění zrušení společnosti Společenský dům 

Prostějov s.r.o, (dále jen SDP). Jako jediný důvod je uvedená kumulativní ztráta za období 2007-2013 

ve výši 10 mil. Kč. Funkcí města je mj. přiměřeně dbát o rozvoj společenského života a využívat k tomu 

pořízený majetek. V minulosti byla velmi výhodně zakoupena budova KaSC, kterou občané využívali a 

využívají k účelům, které nelze z kapacitních nebo technických důvodů realizovat v jiných zařízeních 

města. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že provoz zařízení nebude výrazně ziskový. Jako odpovědní 

hospodáři však musíme dbát i na to, aby provoz nebyl významně ztrátový. K tomuto kritériu lze pro 

porovnání využít údaje, které jsou pravidelně zveřejňovány při projednávání rozpočtu i závěrečných 

ročních účtů města. Z nich vyplývá, že město poskytuje významné transfery jiným organizacím k zajištění 

jejich provozu. Bez těchto transferů by všechny vykazovaly rovněž ztrátu. Jedná se o DDM, klub Duha, 

Akvapark, Lázně, Zimní stadion (nyní součást Domovní správy Prostějov, s.r.o.). To se v případě SDP 

neděje a potřeba finančního krytí provozu byla realizována navyšováním základního jmění. Tento postup 

je podle členů klubu nesprávný. Klub je přesvědčen, že náklady na provoz je zapotřebí řešit stejným 

způsobem, jako u ostatních zmíněných organizací. Je zřejmé, že i po převedení činností pod Domovní 

správu bude ke ztrátám docházet. U zařízení tohoto typu je však větší hodnotou jeho samostatnost a 

průhlednost jak pro občany, tak pro partnery a v neposlední řadě i pro správce majetku města – 

zastupitele.  

Klub TOP09 nepovažuje za rozumné rušit instituci, která má být jako samostatná na veřejnosti vidět a 

zajišťovat pro občany města funkce, které jiné městské organizace zajistit nemohou. Stejně tak není 

vhodné činit takovýto krok na konci volebního období. 

Klub zastupitelů je přesvědčen, že řešením není nepředvídané ad hoc rozhodnutí rady, ale zklidnění 

situace a trpělivá a cílevědomá práce pro občany našeho města.  

 

 

 

 

Prostějov, 10. 6. 2014 

Zpracovala:  MUDr. Danuše Pelikánová 


