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Vážení zastupitelé obce Ostravice. 
Dobrý den.  
  
Jménem Beskydské sportovní akademie s.r.o. jenž provozuje zimní kluziště Icering Ostravice na 
základě pachtovní smlouvy bych Vás všechny chtěl zdvořile požádat o veřejné projednání dodatku 
pachtovní smlouvy o  provozování  ledové plochy.  
  
Z důvodu extrémního nárůstu cen energii nejsme absolutně schopní za daných podmínek v letošní 
sezoně spustit provoz zimního kluziště jak nám vyplývá ze smlouvy.  
  
s touto bezprecedentní situací nemohl nikdo počítat. :-(  
  
Do provozování vašeho mobilního kluziště jsme šli v dobré víře s těmi nejlepšími úmysly provozovat 
službu kvalitně a zodpovědně.  
  
jsme přesvědčení o tom, že provoz ostravického kluziště v sezoně 2011/2022 byl jeden z 
nejúspěšnějších ročníků po všech stránkách za celou dobu kdy se na Ostravici bruslí na umělé ledové 
ploše. 
  
Za celou sezonu od 17.12.2021 až do 2.4.2022 jsme nevynechali jediný den,  jedinou hodinu bruslení i 
přes to, že od 1.1.2022 nám cena energie stoupla o 250%. 
i přes tyto šibeniční podmínky jsme s vypětím všech sil udrželi provoz do druhého dubna 2022.  
  
Drtivá většina bruslících ostravičanů to snad může potvrdit, že bruslení pod střechou má 
nesrovnatelnou kvalitu a hlavně jistotu bruslení za všech povětrnostních podmínek. 
  
v době podpisu pachtovní smlouvy v listopadu 2021 jsme platili za energie cenu 2,44 kč za kW/h a 
nyní je cena o 300% vyšší. v současné době máme přidělenou cenu 10,40 kč bez DPH 
  
Na tyto ceny neumíme reagovat a za těchto podmínek bohužel nejsme schopni v letošní sezoně 
zajistit provoz kluziště.  
  
Pachtovní smlouvu ale nechceme vypovídat, nebot stále doufáme, že se snad brzy ceny energii aspon 
částečně vrátí na nižší hladinu a my opět budeme schopni otevřít a spustit provoz zimního stadionu.  
  
Veškeré vybavení a technologie je uskladněné pod alarmem,  ve 100% stavu a připravené kdykoli to 
podmínky dovolí opětovně spustit provoz. snad toto nebyla jediná funkční sezona. 
  
Jsme schopni a ochotni předložit ostravické veřejnosti kompletní vyučtování sezony 2011/2022, kdy 
jsme skončili přes veškerou snahu v účetní ztrátě cca - 500 000 kč bez DPH 
  
Tuto dlužnou částku  máme rozloženou do splátkového kalendáře a splácíme našemu dodavateli 

energie ještě tento i příští rok  2023. 
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Chtěli bychom proto zastupitelstvo obce Ostravice zdvořile požádat o projednání možného dodatku 
pachtovní smlouvy nebo odpuštění pokuty za neschopnost zajistit provozu kluziště.  Toto je plně v 

kompetencí zastupitelů.  
Nevěříme totiž, že by se našel Ostravičan, který by toto mohl zpochybnit či obvinit nás z vypočítavosti 
nebo šlendriánu. 
  
s přátelským pozdravem za Icering Ostravice  
  
Libor Uher 
  
 




