
Pořadové číslo: 15/4.6.1.

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 7.12.2012

Předloha pro 15. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 10. 12. 
2012

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
Bc. MILOSLAV DOHNAL, vedoucí oddělení majetkoprávní
IVANA KOZÁKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního
OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky

Název materiálu:

Uzavření dodatku č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační 
služby města Přerova

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke zřizovací listině ze dne 2.11.2009, ve znění dodatků č.1 - 8 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I - Město, nám. 
T.G.M. 8, IČ 45180512, kterým se upravuje zřizovací listina a to tak, že se z  majetku předaného k 
hospodaření se vyjímají nemovité věci: 
1.  objekt k bydlení č.p. 18, příslušný k části obce Přerov XI - Vinary, na pozemku p.č. st. 44/1 a 
pozemek p.č. st. 44/1, zast. pl. a nádvoří, o výměře 250 m2, vše v k.ú. Vinary u Přerova (Kulturní dům 
Vinary),
2. objekt občanského vybavení č.p. 32, příslušný k části obce Přerov V - Dluhonice, na pozemku p.č. 
235 a pozemek p.č. 235, zast. pl. a nádvoří, o výměře 919 m2, vše v k.ú. Dluhonice u Přerova 
(Kulturní dům Dluhonice), 
3.  objekt k bydlení č.p. 228, příslušný k části obce Přerov III - Lověšice, na pozemku p.č. st. 229 a 
pozemky p.č. st. 229, zast. pl. a nádvoří, o výměře 401 m2 a p.č. 65 sportoviště a rekreační pl. o 
výměře 1.115  m2, vše v k.ú. Lověšice u Přerova (Dělnický dům Lověšice). 

Uvedený dodatek nabývá účinnosti dne 1.1.2013.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor ekonomiky



S ohledem na nenaplnění původního záměru, tj. rozšíření kulturních aktivit ve vymezených 
místních částech prostřednictvím Kulturních a informačních služeb města Přerova  a 
především úpravou financování místních částí, kdy tyto mají možnost v rámci stanoveného 
limitu určit, co bude z jim vyčleněných zdrojů financováno, doporučuje odbor ekonomiky 
schválit výše uvedené usnesení. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2013 je na 
tuto změnu již připraven. 

Kancelář primátora

Kancelář primátora souhlasí s předloženým návrhem, který odpovídá výsledkům předchozích 
jednání.

Důvodová zpráva:

Na základě zřizovací listiny ze dne 2.11.2009 byly zřízeny statutárním městem Přerov  Kulturní a 
informační služby města Přerova (dále jen KIS) jako jeho příspěvková organizace.

KIS, se sídlem Přerov I - Město, nám. T.G.M. 8 byl předán zřizovatelem k hospodaření nemovitý 
majetek  - Kulturní dům Vinary, Kulturní dům Dluhonice a Dělnický dům Lověšice. 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 13. zasedání dne 10.9.2012 schválilo usnesením č. 
578/13/4/2012 nová pravidla financování místních částí. Osadní výbory jednotlivých místních částí 
města Přerova dle nich získají roční finanční limit. Tento mohou čerpat na přesně vymezené výdaje, 
přičemž stanovení priorit bylo ponecháno na posouzení osadních výborů. 

Původní záměr vlastního převodu nemovitého majetku směřoval k rozšíření kulturního vyžití obyvatel 
výše uvedených místních částí. Cíl se ze strany KIS nepodařilo realizovat, protože nenašel pochopení 
nejen u nájemců kulturních domů, ale ani u místních obyvatel. Postupně KIS začaly zajišťovat drobné 
i větší opravy v kulturních domech a zakupovat vnitřní vybavení, dle požadavku osadních výborů. V 
letošním roce došlo ke změně v systému financování místních částí, kdy na základě rozhodnutí ZM 
byla jednotlivým místním částem přidělena konkrétní částka, s kterou může při správě dané místní 
části (mimo běžnou údržbu) příslušný obecní výbor hospodařit.  Financováním drobných investičních 
akcí (nákupů vybavení do kulturních domů) z rozpočtu KIS by tedy mohlo dojít k nepřímému 
navýšení finančních limitů pro místní části, ve kterých se kulturní domy nacházejí. Z výše uvedených 
důvodu požádaly KIS o vyjmutí nemovitého majetku - KD Vinary, KD Dluhonice a Dělnického domu 
Lověšice  a jeho předání zpět zřizovateli, který by si od 1.1.2013 správu a údržbu zajišťoval sám.

Vyjímat se z majetku svěřeného k hospodaření nemovité věci:
1. Kulturní dům Vinary ve výši 1.926.485,10Kč (objekt ve výši 1.918.937,10Kč a pozemek ve výši 
7.548,-Kč)
2. Kulturní dům Dluhonice ve výši 5.926.063,28Kč (objekt ve výši 5.788.213,28Kč a pozemek ve výši 
137.850,-Kč)
3. Dělnický dům Lověšice ve výši 4.626.158,-Kč (objekt ve výši 4.525.908,-Kč a pozemky ve výši 
100.250,-Kč).
(viz příloha)

Movité věci umístěné v Kulturním domě Dluhonice byly na základě darovací smlouvy ze dne 
31.5.2011 předány KIS do užívání. Jednalo se o 2 ks pračky vzduchu v pořizovací hodnotě 105.196,-
Kč.  Předmětné movité věci budou zpět StMPr převedeny darovací smlouvu v zůstatkové hodnotě 



83.588,-Kč. Rozhodování o této dispozici má v kompetenci RM. Materiál bude předložen ke schválení 
RM na schůzi dne 19.12.2012.

Dle sdělení KIS váznou na předmětné nemovitosti kulturních domů smluvní vztahy, které budou 
převzaty StMPr.
1. na Kulturní dům Dluhonice -  nájemní smlouva se společností Kulturní dům Dluhonice, se sídlem 
Přerov V - Dluhonice, Dluhonice 32, IČ 42866707. Podnájemce - DOKR Servis s.r.o., se sídlem 
Přerov V - Dluhonice, U hřiště 42/5, IČ 28657462 a Mader a synové s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, 
gen. Štefánika 185/38, IČ 62582178.
2. Kulturní dům Vinary - nájemní smlouva s občanským sdružením Taneční sdružení Přerov, se 
sídlem Přerov I - Město, Sokolská 8, IČ 62350323.

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice  v orgánech obce je vrácení nemovitého  
majetku tří kulturních domů z hospodaření KIS zpět  zřizovateli.




