Dotaz ze dne 6.12.2017, č.j. MmP /77287/2017
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
Žádám tímto o poskytnutí informací dle výše uvedeného zákona:
1.
2.
3.
4.
5.

Náklady na výstavbu/rekonstrukci
Návštěvnost
Provozní náklady
Provozní příjmy
Struktura financování

Upřesnění:
Ad 1
Detailní (položkový) seznam nákladů na výstavbu a rekonstrukci bazénového komplexz Aquacentrum Pardubice
dokončené v květnu 2012.
Ad 2
Reálná data návštěvnosti za léta 2012 – 2017 + podobná data, jsou-li k dispozici pro bazén provozovaný před
rekonstrukcí.
Ad 3
Provozní náklady na energie a provoz celého areálu, pokud možno na jednotlivé funkce či části areálu (bazén,
aquapark, welness).
Ad 4
Provozní příjmy z prodeje vstupenek a pronájmů částí areálu.
Ad 5
Strukturu a náklady financování celé akce (roční náklady nebo úrokové sazby).
Cílem je na základě poskytnutých dat provést hlubší analýzu nákladovosti a alokovat je na jednotlivé funkce částí
bazénového komplexu (bazén, aquapark, welness). Výstupy a následné analýzy budou použity v přípravné fázi
projektu „Rozšíření aquaparku Prostějov“.
Motivací pro mě je podpořit v přípravné fázi obdobně zaměřený projekt ve městě Prostějově. Jako soukromá osoba
ve spolupráci s představiteli řízení města zajišťuji nezávislou studii včetně co nejpřesnějších podkladových informací
o referenčních projektech z jiných měst České republiky i jinde na světě.
Věřím, že podporou informovanosti umožním představitelům města Prostějov provádět fundovaná rozhodnutí a tím
realizovat kvalitní a dobře koncipované řešení.

Odpověď ze dne 14.12.2017 na dotaz č.j. MmP 77287/2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
V reakci na Vaši žádost doručenou na náš úřad dne 6.12.2017 Vám v příloze tohoto dopisu zasíláme podrobný rozpis
nákladů na rekonstrukci Aquacentra Pardubice, dokončené v roce 2012 (k bodu Ad 1).

K bodům Ad 2 – Ad 4:
Požadované údaje najdete na internetu na www.justice.cz, kde společnost PAP Pardubice o.p.s.
(IČ: 28825781) provozující aquacentrum má zveřejněny výroční zprávy a účetní závěrky za jednotlivé roky.
K bodu Ad 5:
K financování rekonstrukce aquacentra byl použit úvěr ve výši 480 mil. Kč (splatný do 30.6.2025), zbylé prostředky byly
hrazeny z rozpočtu města. Úvěr je úročen pohyblivou úrokovou sazbou s přechodnou fixací, která se skládá ze sazby
PRIBOR 3-měsíční a marže (přirážky) v pevné výši 0,72 % p.a.

S pozdravem

Ing. Jana Koblížková
vedoucí ekonomického oddělení
odbor majetku a investic

