
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
18. Rady města

konané dne 9.12.2019

Provozování sportovní haly - uzavření smlouvy s NS s.r.o.

S ohledem na pokračující práce na stavbě sportovní haly a s ohledem na nutnost včasné přípravy provozování 
haly (výběr pracovníků, marketing, přípravu vybavení sportovní haly) je předkládán návrh na uzavření příkazní 
smlouvy dle zvolené varianty provozování - prostřednictvím NS sro. 

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření příkazní smlouvy mezi Novoměstskou správou s.r.o., Hornická 1495, 592 31 Nové Město na 
Moravě, IČ: 03022641 jako příkazníkem a městem Nové Město na Moravě jako příkazcem jejímž 
předmětem je obstarávání správy sportovní haly v Novém Městě na Moravě, a to dle přílohy č. 1 
materiálu.  

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Vyjádření: - předložený návrh projednán s NS sro, odborem FIN a ŠKSV

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: V návaznosti na rozhodnutí RM č. 11 ze dne 22.7.2019 a následná 
pracovní projednání problematiky v RM č. 12, 13 je předkládán k 
projednání konečný návrh příkazní smlouvy na provozování sportovní 
haly ze strany NS sro, s tím, že bude ze strana NS sro hala provozována 
od 1.6.2020, již nyní se zástupce NS sro účastní kontrolních dnů. Na 
základě této smlouvy se tak již bude moci NS sro připravovat na 
provozování haly - hledat zaměstnance, inzerovat a propagovat halu k 
využití atd.
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Dále v příloze přikládáme výsledky provedeného průzkumu o využívání 
haly ze strany příspěvkových organizací města a kraje i NS sro zvažovaný 
ceník na užívání sportovní haly. Co se týká vybavení sportovní haly tak 
toto je popsáno v příloze "seznam vybavení" z které je patrné co je 
součástí stavby a co bude muset být samostatně dokoupenu (stanovení 
priorit z hlediska dokoupení připravuje komise pro mládež, sport a volný 
čas). S ohledem na nezájem NS sro o provozování bufetu situovaného ve 
sportovní hale byl 7.11.2019 vypsán průzkum trhu na provozování tohoto 
bufetu (viz.  https://radnice.nmnm.cz/provozovani-bufetu-kavarny-ve-
sportovni-hale-v-novem-meste-na-morave-vyzva-potencionalnim-
zajemcum-o-pronajem/)

Materiál obsahuje: Příloha - hala NMNM návrh ceníku (Veřejná)
Příloha - sportovní hala možnosti provozování (Veřejná)
Příloha - č. 1 příkazní smlouva (Veřejná)
Příloha - plán využívání přísp. organizacemi (Veřejná)
Příloha - seznam vybavení sportovní haly (Veřejná)
Příloha - nabídka NS sro na provozování haly (Veřejná)
Příloha - výzva zájemcům bufet (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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