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Název materiálu:

Městská knihovna v Přerově

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

souhlasí se záměrem umístění Městské knihovny do budovy - stavba občanské vybavenosti č.p. 2820, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, umístěné na pozemku p.č. 40/4 v k.ú. Přerov (Palackého 27)  ve 
vlastnictví společnosti ASPANA HOLDING, a.s., sídlem Řehořova 908/4, Praha, Žižkov, 130 00, IČ: 
26688409 na základě nájemní smlouvy a pověřuje Radu města Přerova jednat o podmínkách nájemní 
smlouvy, s tím že text nájemní smlouvy bude následně předložen k odsouhlasení Zastupitelstvu města 
Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky zpracoval možnosti financování Městské knihovny v Přerově (viz příloha), 
a to u tří objektů. Při výpočtu pronájmu vycházel Odbor ekonomiky z předložené nabídky, 
kterou zaslala firma ASPANA  HOLDING, a.s. Pokud bude posuzována pouze ekonomická 
varianta, je nejvhodnější variantou na období do 15 let pronájem nebytového prostoru pro 
knihovnické služby. U žádné z variant nebyly posuzovány další běžné opravy po celou 



hodnocenou dobu. Důvodem je, že by zřejmě byly u všech objektů ve srovnatelné výši. 
Rovněž nebyly  posuzovány náklady na energie, jednak nejsou tyto údaje Odboru ekonomiky 
známy a rovněž i tady je předpoklad, že budou ve shodné výši. Dále není posuzováno 
vybavení movitými věcmi a případné přebudování knihovny na nové technologie po dobu 
sledovaného období. Pronájem je výhodnější i z toho důvodu, že náklad na případné 
přebudování knihovny, vzhledem k budoucnosti knihoven ponese pronajímatel, pokud bude 
mít dále zájem o další ekonomický pronájem pronajaté budovy. Při výpočtu nebyl dále 
zohledněn případný pronájem podzemního podlaží pro podnikatelskou činnost, čímž se cena 
pronájmu jako celku sníží o tento příjem.

Dále se Odbor ekonomiky se nevyjadřuje ke způsobu výběru poskytovatele služeb 
(pronajímatele). Pokud by se volila rekonstrukce prostor ve vlastnictví města a její 
financování formou úvěru, nemůže v současné době Odbor ekonomiky odhadnout, zda vůbec 
by byl městu v této výši poskytnut, s ohledem na zadluženost města a možnost splácení úvěru. 
Jen pro informaci uvádíme, že Odbor ekonomiky již požádal bankovní ústav o posouzení, zda 
by za současné finanční situace města bylo z jeho hlediska městu úvěr poskytnout a v jaké 
výši. S výsledkem pak budou orgány města seznámeny.  
Další otázkou, která bude zřejmě  vyžadovat další náklady, je vlastní budoucnost knihoven za 
srovnávaných 10 až 15 let, a to především záleží na tom, jak se budou umět vyrovnat s 
internetem a elektronickými knihami, které jsou dnes na internetu stále více dostupné. Situace 
českých knihoven je přitom v oblasti přístupu k elektronickým knihám nepřekvapivě mnohem 
horší než v knihovnách západních. 
Kniha papírová nebo elektronická? Kam se ubírá současný knižní trh? Zvítězí spíše to 
„konzervativní“ v nás, kdy si s chutí při „hltání“ nových příběhů raději „zašustíme“ stránkami 
a nebo se v rámci pokroku raději vrhneme na nové technologie v podobě elektronických 
čteček knih? Odpovědi na tyto otázky rozhodně nejsou ani jednoduché, ani jednoznačné. Dle 
našeho názoru odborná literatura může být studována a konzumována v elektronické podobě, 
ale beletrie a obrazové publikace mají a zřejmě i budou mít, svá individuální výtvarná řešení, 
protože dílo je tvořeno i tím, na čem a jak je podáno, čili jaký papír v knize obracíme, čím k 
nám publikace promlouvá.
Přitom ve vztahu knihoven a internetu nejde o přímou konkurenci: mnoho lidí využívá přístup 
k internetu právě v knihovnách, naopak knihovny a jejich katalogy jsou odkudkoli přístupné 
přes internet. Pokud se však bude uvažovat v rámci „konkurenčního" modelu, pak mnozí 
soudí, že přese všechny snahy knihovny nejsou v konkurenci s internetem příliš úspěšné. Zdá 
se to pochopitelné: proč by lidé vůbec do knihoven a na jejich internetové stránky měli chodit, 
když jim úplně stačí ta hromada informací, které najdou na internetu nebo v novinách a 
opravdu nepotřebují tu masu ještě dále rozmnožovat. Pokud by ovšem knihovny dokázaly 
lidem pomáhat v orientaci, které informace jsou věrohodné a které ne, přitom nějak 
spolupracovaly s internetovými encyklopediemi jako je třeba Wikipedie, měly by jistě šanci. 
Pro příslušníky některé generace je právě Wikipedie naprosto základní a nepostradatelná 
pomůcka při vyhledávání informací (hlavně těch, které se dají najít v její německé a anglické 
verzi).
Knihovny by mohly v budoucnosti také ještě více než dnes plnit funkci komunitních center: v 
současné společnosti, kdy lidé tráví hodně času u počítače a kdy mnozí jako hlavní nevýhodu 
současného života uvádějí samotu, by se mohla uplatňovat a prohlubovat role knihoven jako 
tvůrce sociálních sítí. I to však představuje další finanční prostředky. Dnešní názor knihkupců 
je, že se elektronické čtečky knih do 5 let zcela etablují na českém trhu a do 10 let budou mít 
minimálně stejný podíl knihy prodané v tištěné i elektronické podobě. Sami můžeme sledovat, 
že se svět hýbe tímto směrem, vždyť jaký byl směr u čtení novin (x zpravodajské portály)?



Jediný zlom v posuzování by mohla přinést případná získaná dotace ve výši alespoň 50 % 
celkových nákladů na rekonstrukci knihovny. 

Výběr kterékoliv z uvažovaných variant bude znamenat významné každoroční zatížení 
rozpočtu města. Zdroje jak na nájem, tak popř. i na splácení úvěru bude nutné, za stávajících 
omezených zdrojů, někde vyčlenit. V případě uzavření nájemní smlouvy, za současné výše 
příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci by  roční výdaje města  na zabezpečení  
knihovnické činnosti dosáhly minimálně výše 19,3 mil. Kč (7,4 + 11,9). Je také otázkou, zda 
by se stávající výší příspěvku na provoz byla organizace schopna zabezpečit provoz v nových 
prostorách. Další otázkou je pořízení movitých věcí. Aby nebylo nutné krátit výdaje odborů 
(ne mandatorní) ve vztahu k objemům schváleného rozpočtu roku 2012, doporučujeme v  
rozpočtu na rok 2013 vyčlenit aspoň částečnou  rezervu k tomuto účelu.

Odbor vnitřní správy

Odbor vnitřní správy, úsek veřejných zakázek po prostudování materiálu konstatuje, že 
umístění Městské knihovny do vhodných nebytových prostor ve vlastnictví jiné osoby na 
základě nájemní smlouvy spadá, dle znění § 18, odst. 1, písm. d) do režimu tzv. obecné 
výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů.
§ 18, odst.1, písm. d): zadavatel není povinen zadávat podle  tohoto zákona veřejné zakázky, 
jestliže:...d) jejich předmětem je nabytí či nájem existujících nemovitostí, bytů či nebytových 
prostor nebo s nimi souvisejících práv..... 

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb uvádí, že budova na Žerotínově náměstí 36 
nevyhovuje svým stavebně-technickým stavem umístění knihovny, a proto podporuje její 
přemístění do vyhovujících prostor.

Odbor správy majetku a komunálních služeb jako správce vymezeného majetku statutárního 
města Přerova uvádí, že v současné době nedisponuje prostorami, které by bez výrazné 
investice splňovali požadavky na umístnění knihovny.

Odbor správy majetku a komunálních služeb uvádí, že z jeho pohledu je zajištění umístění 
knihovny do budovy v majetku jiné osoby plnohodnotným řešením dané situace. Odbor 
správy majetku a komunálních služeb dále uvádí, že pokud bude Zastupitelstvo města Přerova 
souhlasit se záměrem umístění knihovny do budovy Palackého 27, tak bude MAJ následně s 
vlastníkem řešit konkrétní podmínky nájemní smlouvy (např. výši nájemného, předkupní 
právo, případnou opci na prodloužení nájmu, právo odkupu). Text takto projednané nájemní 
smlouvy bude následně jako zvláště významný projekt předložen k odsouhlasení 
Zastupitelstvu města Přerova.

Odbor správy majetku a komunálních služeb dále informuje, že v současné době probírají 
jednání mezi statutárním městem Přerov a příslušnými org. složkami státu (Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Úřad práce ČR, Katastrální úřad Olomouckého 
kraje) ve věci převodu vlastnictví k jinému nebytovému prostoru č. 555/5 ve stavbě pro 
administrativu č.p. 555 (budova na nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov), příslušné k části obce 



Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města 
Přerova, kdy ze strany státu je zvažována varianta vzájemných bezúplatných převodů 
nemovitého majetku. Odbor správy majetku a komunálních služeb v souvislosti s 
předkládaným materiálem upozorňuje, že příslušné org. složky státu projevily zájem o budovu 
Chemoprojektu, jako část kompenzace za převod výše uvedeného nebytového prostoru do 
majetku statutárního města Přerova.

ředitel Městské knihovny, Ing.Pavel Cimbálník

Původní varianta pro novou budovu Městské knihovny v Přerově počítala s přestěhováním a 
centralizací následujících pracovišť:
1. Městská knihovna v Přerově, Žerotínovo nám. 211/36
(půjčovna pro dospělé, studovna, čítárna, hudební oddělení, sklady, provozní agenda)
2. Palackého 1
(půjčovna pro děti)
3. Útvar střediskových služeb sídlící v objektu Hranická 93/14
4. Depozitní sklad sídlící v objektu Hranická 93/14
a zachování následujících poboček ve městě Přerov:
1. Pobočka Trávník (budova Chemoprojektu)
2. Pobočka Velká Dlážka (budova Poradny pro rodinu)
3. Pobočka Předmostí - Hranická 93/14 (budova staré školy)
Pro tuto varianta byly kalkulovány veškeré prostorové nároky na umístění knihovního fondu, 
služeb a personálního obsazení.
Na základě jednání při 52. zasedání RM dne 19.11.2012 byla provedena úprava požadavků na 
zachování/ zrušení poboček. Hlavní podmínkou je však nutnost, aby zrušením nebo 
přestěhováním poboček nedošlo k omezení služeb obyvatel dotčených lokalit, což se zcela 
jistě projeví, a to vzhledem ke skutečnosti, že jsou uživatelé na tyto pobočky za roky jejich 
fungování zvyklí. Na tomto zasedání RM byla navíc předložena varianta možného přesunu
pobočky Trávník do objektu Domova důchodců v ulici Optická a tím zajištění obslužnosti této 
lokality města.
Docházková vzdálenost do nejbližší knihovny by se měla dle standardů pohybovat kolem 15 
minut od místa bydliště. Tento limit je stanoven i při možném využití MHD.Dle požadavků 
vznesených na zasedání RM by se do nové budovy knihovny v Přerově měla přestěhovat tato 
pracoviště:
1. Městská knihovna v Přerově, Žerotínovo nám. 211/36
(půjčovna pro dospělé, studovna, čítárna, hudební oddělení, sklady, provozní agenda)
2. Palackého 1
(půjčovna pro děti)
3. Útvar střediskových služeb sídlící v objektu Hranická 93/14
4. Depozitní sklad sídlící v objektu Hranická 93/14
5. Pobočka Velká Dlážka (budova Poradny pro rodinu)
Dále pak navrhujeme přemístit jednu pobočku do nové lokality, a to
1. Pobočka Trávník (budova Chemoprojektu) přemístit do objektu Domova důchodců na 
Optické
ulici, bude-li to možné prostorově a technicky možné
Zachována zůstane následující pobočka ve městě Přerov:
1. Pobočka Předmostí - Hranická 93/14 (budova staré školy)



Dále zůstane zachováno všech 10 poboček knihovny v místních částech Přerova.
Na základě výše uvedeného by mělo dojít ke zrušení jedné pobočky (Velká Dlážka – ve 
stávajícím objektu od roku 1999) a k přemístění jedné pobočky (Trávník – ve stávajícím 
objektu od roku 1999) do lokality ulice Optická, nejlépe do objektu Domova důchodců, který 
je v majetku města
Přerova. Pobočka na ulici Optická by byla schopna obsloužit uživatele v této části města, kteří 
budou mít ke službám v hlavní budově ztížený přístup, a to především z důvodu větší 
vzdálenosti. Zapracování těchto nových požadavků s sebou nese vyšší nároky (prostorové i 
personální) na umístění dalšího knihovního fondu do nového objektu ze zrušené pobočky 
Velká Dlážka, a to ve velikosti 13 005 svazků knih a 9 142 svazků periodik. Nicméně, nová 
knihovna bude schopna toto množství knihovních dokumentů pojmout, avšak za cenu snížení 
volných prostor (převážně skladových) určených k rozšiřování knihovního fondu do 
budoucna. Personální zajištění v nových prostorách Městské knihovny v Přerově
Městská knihovna v Přerově při centralizaci svých pracovišť neuvažuje o snížení 
personálního obsazení a pokud ano, tak max. v počtu 1 pracovníka, a to po zrušení jedné 
pobočky ve městě (pravděpodobně pobočka Velká Dlážka). Toto snížení však není v zájmu 
plánovaného rozšíření informačních a provozních služeb a také by šlo proti plánovanému 
zvýšení rozsahu provozní doby nad současný rámec, kdy by bylo pravděpodobně nutné 
přijmout nového pracovníka. Proto o úspoře tohoto pracovníka neuvažujeme a předpokládáme 
jeho zachování. Pracovník pobočky Trávník by byl i nadále využit v nově navrhované 
pobočce v objektu Domova důchodců v Optické ulici. Ostatní pracovníci z hlavní budovy, 
půjčovny pro děti a útvaru střediskových služeb zůstanou zachování ve své původní výši. V 
případě získání nových, požadovaných prostor pro konání besed, přednášek a zabezpečení 
činnosti studentského klubu, kavárny a minigalerie naopak předpokládáme navýšení počtu 
zaměstnanců o 2-3 pracovníky.
Navíc bude nutné vyřešit úklidové služby, které jsou v současnosti zabezpečovány externí 
firmou. Nové prostory budou cca 3x větší a očekává se adekvátní zvýšení nákladů na úklid v 
návaznosti na nové, větší prostory. Bude nutné zvážit, zda-li bude ekonomicky výhodnější 
zabezpečovat úklidové služby i nadále externí firmou nebo tyto služby zabezpečovat 
prostřednictvím vlastních pracovníků, z čehož by vyplývaly další nároky na personální 
obsazení (1,5 – 2 úvazky). Budoucnost knihoven v horizontu 10-15 let a digitalizace 
knihovního fondu Současný rozvoj knihoven a knihovnických služeb, mimo jejich základních 
služeb, mezi které patří půjčování knihovních dokumentů a zprostředkování přístupu k 
informacím, směřuje ke komunitním, vzdělávacím a společenským centrům. Tímto směrem se 
chce ubírat i Městská knihovna v Přerově a také již řadu těchto funkcí v současné době plní. 
Zabezpečuje pro své uživatele, vzdělávací instituce, ale i ostatní občany města odborné 
semináře, populárně naučné besedy a řadu dalších aktivit. Ty jsou ovšem omezeny v 
návaznosti na prostorové možnosti knihovny a řada z nich se koná v pronajatých prostorách 
mimo budovu knihovny. Bude-li knihovna vlastnit vhodné prostory, může iniciovat a také 
zabezpečovat, např. v rámci prevence
proti kriminalitě a ve spolupráci se vzdělávacími institucemi a Magistrátem města Přerova, 
vznik studentských klubů nebo dalších aktivit pro dospívající mládež (setkání, besedy, 
divadelní představení apod.) S přestěhováním knihovny do nových prostor dle předpokladu 
dojde, minimálně v počátečním období, ale dle zkušeností z jiných knihoven k trvalému 
nárůstu uživatelů knihovních služeb. Knihovna se stane místem setkávání, trávení volného 
času a společenských aktivit. V současnosti masivní nástup elektronických knihovních 
dokumentů (e-books) může zavádět k domněnce, že klasickému tištěnému formátu knih již 
„odzvonilo“ a knihovny nebudou potřebovat tolik prostoru pro své knihovní fondy. Naštěstí 
tomu tak není. Moderní čtečky elektronických knih sice nabízejí možnost číst spoustu 
digitálních knih a ukládat je na „minimálním prostoru“, nicméně jejich spektrum zatím 



zdaleka neodpovídá produkci tištěné a požadavkům čtenářů (bavíme-li se o legálním trhu) a 
jsou zatím doplňkem k tištěné produkci. Navíc cena řady elektronických knih se od cen knih 
tištěných výrazně moc neliší. Na druhou stranu má trh s elektronickými knihami v Česku 
vzestupnou tendenci. Dalším aspektem je, že elektronické knihy jsou prodávány jako licence 
a tudíž jejich vlastník, dle současného Autorského zákona, není vlastníkem díla, pokud není 
uvedeno v rámci jiné smlouvy jinak, ale má pouze právo dílo užívat (číst). To u knih tištěných 
není a každý kdo si ji koupí je jejím vlastníkem a může s ní nakládat dle uvážení. Toto si 
zatím uživatelé neuvědomují. Elektronickým knihám ve vztahu k autorskému právu se zabývá 
např. elektronický zdroj na www stránkách Lupa.cz (http://www.lupa.cz/clanky/elektronicke-
knihy-z-pohledu-pravniho/). Jistě lze poukazovat např. na informace z knižního trhu USA, 
kde v letošním roce počet prodaných elektronických knih překročil počet prodaných tištěných 
knih. Nicméně americký trh je specifický a navíc v USA existuje smlouva mezi veřejnými 
knihovnami a společností Amazon, která drtivou většinu elektronických knih prodává, o 
půjčování elektronických knih prostřednictvím knihoven. A jsou v nich
velmi využívány. Bohužel, český Autorský zákon toto neumožňuje a je stále ve stádiu příprav 
a dohod s vydavateli a autory. Poté, co bude příslušný zákon upraven a schválen, budou 
knihovny, doufejme, nabízet svým uživatelům dokumenty v elektronické podobě, a to 
prostřednictvím internetu nebo přímo v prostorách knihovny, kde si je budou moci objednat a 
popř. stáhnout. Analogie konce nebo minimálně omezení knižního trhu, podobně jako tomu 
bylo v případě audio CD nosičů nebo videa, není v současnosti ani v blízké budoucnosti na 
pořadu dne. Nástup elektronických knih samozřejmě nezastavíme, a ani k tomu není důvod. 
Zcela jistě si najde své čtenáře, kteří je budou vyžadovat a preferovat před knihami tištěnými. 
Pokud se však podaří zákonodárcům sladit Autorský zákon s požadavky vydavatelů a autorů, 
a umožnit knihovnám půjčování knih v tomto moderním formátu, pak se elektronické knihy 
mohou stát vítaným rozšířením nabídky veřejných knihoven. Uživatelé elektronických knih se 
většinou rekrutují ze studentů a uživatelů ve věku do 30-35 let. Tato věková hranice se bude 
zcela jistě posouvat směrem ke starší generaci, jak se budou elektronické knihy rozšiřovat a 
jejich uživatelé je budou využívat. V horizontu 3-5 let se předpokládá, že elektronické knihy 
budou tvořit asi 5% knižního trhu (neověřený internetový zdroj: 
http://www.root.cz/clanky/ceskytrh- s-e-knihami-stale-jsme-jeste-na-zacatku/). Nabídka 
elektronických knih ve státech EU je, dle stejného zdroje, na podobné úrovni nebo mírně 
vyšší než je tomu v Česku. Navíc řadu knižních
publikací, převážně obrazových, není možné nebo vhodné prostřednictvím čteček využívat. 
Ani internetový boom, který můžeme sledovat posledních 10 let, neznamenal pro knihovny 
významný problém, i když byl v prvopočátcích takto prezentován. Samozřejmě se nástup této 
technologie částečně projevil na množství výpůjček, zejména periodik, ale také přinesl 
knihovnám nové možnosti a služby. Všechny knihovny dnes prezentují své služby na 
internetu, nabízejí informace o svém knihovním fondu, umožňují svým uživatelům sledovat si 
on-line informace o svých výpůjčkách a informovat je o připravovaných akcích a knihovních 
aktivitách. Navíc knihovny zprostředkovávají přístup k placeným informačním zdrojům na 
internetu, ke kterým by se běžní uživatelé jinak nedostali. Mezi tyto placené informační 
zdroje patří např. databáze právních informací ASPI, databáze článků českých periodik TAM-
TAM (Anopress), ČTK, Česká národní bibliografie a řada dalších. Navíc knihovny poskytují 
zaručené informace, které se na internetu, aspoň zatím nenalézají nebo jsou nepřesné. 
Například dnes velmi využívaná Wikipedie obsahuje velké množství neověřených a 
nepřesných informací. Dále také řada uživatelů knihovny využívá internetu přímo v 
knihovnách, a to nejen ke hledání informací, ale také k hledání zaměstnání apod. V návaznosti 
na všechny výše uvedené skutečnosti lze předpokládat, že knihovna i v budoucnosti plně 
využije požadované prostory a zařadí se mezi moderní knihovny 21. století. Navíc, podaří-li 
se pro knihovnu získat požadované prostory, zlepší se úroveň poskytování informací, 



vzdělávání a nabídka kulturních služeb pro obyvatele Přerova. Prostřednictvím komunitních 
aktivit, které nové prostory
umožní, bude možné omezit některé negativní vlivy v současné společnosti a nabídnout všem 
zájemcům možnost trávit svůj volný čas formou setkávání a společných programů (studentské 
kluby, matky s dětmi na RD, kluby důchodců, univerzita třetího věku, spolky apod.).
Zpracoval: Ing. Pavel Cimbálník, ředitel Městské knihovny v Přerově, p.o.Dne: 26.11.2012
Přílohy: 1. Vzdálenosti poboček při různých variantách nové budovy městské knihovny
2. Statistiky výpůjček a návštěvnosti za období 2007-2011
3. Přehled provozních nákladů za všechna pracoviště knihovny za rok 2011

Důvodová zpráva:

Přerovská knihovna jako instituce má více jak osmdesátiletou historii, byla založena v roce 1919. 
Knihovna prošla od data svého vzniku bohatým vývojem, který byl odrazem společenských tendencí, 
potřeb čtenářů a technického rozvoje. Od roku 1953 měla knihovna působnost jako knihovna okresní, 
od poloviny šedesátých let fungoval v okrese Přerov střediskový systém, který zajišťoval spolupráci 
knihovnami sdruženými v jednotlivých střediscích okresu.
V současné době působí knihovna v Přerově, jež se transformovala k 1.lednu 2001 z původní Okresní 
knihovny v Přerově. Knihovna sídlí od roku 1957 na Žerotínově náměstí č.36. 

V současnosti je knihovna rozmístěna do více budov z důvodu malé plošné kapacity objektu na 
Žerotínově náměstí 36. Pro děti a mládež slouží pobočka na Palackého ulici 1, další pobočky jsou pak 
umístěny v budově Chemoprojektu, v budově Velká Dlážka 44, na Hranické ulici 14 v Předmostí a 
samozřejmě v místních částech.
Technické specifikace stávajících skladových prostor a požadavky na budovu pro Městskou knihovnu 
v Přerově jsou uvedeny v příloze.
Kromě problémů s plochou se budova knihovny na Žerotínově náměstí potýkala v minulosti i s 
praskáním obvodového zdiva, které bylo staticky zajištěno. Jako každá budova rovněž nevyhovuje 
současným požadavků na tepelnou ochranu budov.
Hlavním požadavkem ředitelství knihovny je zajistit umístění všech oddělení a provozů do jedné 
hlavní budovy, tj. přesunout oddělení pro dospělé (včetně studovny a čítárny), oddělení pro děti a 
hudební oddělení, sklady a knihy z odloučeného depozitáře. Po tomto přesunu mohou být uvolněné 
prostory využity městem k jiným účelům, pronajaty nebo prodány.

Záměrem umístit prostory knihovny do jiné než stávající nevyhovující budovy, se vedení města 
zabývá již několik let. Jednou z budov, o které se uvažovalo jako o budoucí knihovně je i Čechova 43. 
Tato budova byla bezúplatně převedena do majetku města na základě usnesení Zastupitelstva 
č.765/24/3/2009. V čl. IV darovací smlouvy se statutární město Přerov zavázalo, že provede 
rekonstrukci objektu Čechova 43 k dále uvedenému účelu tak, že do 5 let ode dne právních účinků 
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí pro obdarovaného budou splněny podmínky 
vyžadované právními předpisy pro užívání dokončené stavby (rekonstrukce) objektu a že bude užívat 
nemovitost po dobu nejméně 10 let ode dne, kdy budou splněny podmínky pro užívání dokončené 
stavby (rekonstrukce) tohoto objektu pouze za účelem výkonu veřejné správy v samostatné nebo 
přenesené působnosti statutárního města Přerova a umístění sídla Městské knihovny v Přerově, a že 
objekt nebude užívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům 
pronajímat.V  případě nesplnění povinnosti dle darovací smlouvy na budovu Čechova 43 hrozí městu 
sankce a ve výši (7.850 tis.Kč).
Na tuto budovu byla v roce 2010 vypracována architektonická studie, která řešila optimální 
architektonicko-urbanistické a dispoziční řešení pro umístění Městské knihovny v Přerově, odboru 
sociálních věcí a školství, a pracoviště Czech point (autoři: Ing. arch. Jan Horký, Ing. arch. Kateřina 
Netopilová, zodpovědný architekt: Ing. arch. Vojmír Prášil). Náklady na adaptaci budovy Čechova 43 
na knihovnu představují cca 185 mil. Kč. Z důvodu takto vysoké částky nebylo v záměru umístění 
knihovny do budovy Čechova 43 pokračováno.



Jelikož v roce 2014 uplyne pětiletá lhůta pro vybudování městské knihovny v objektu Čechova 43, 
statutární město Přerov se dopisem, ze dne 23.1.2012,dotázalo Ministerstva financí ČR, které dne 
13.11.2009 schválilo níže uvedenou darovací smlouvu, zda by bylo možné formou dodatku k darovací 
smlouvě, kterou dne 29.9.2009 uzavřely ČR - Krajské státní zastupitelství v Ostravě jako dárce a 
statutární město Přerov jako obdarovaný k objektu Čechova 43 v Přerově, prodloužit lhůtu k 
provedení rekonstrukce budovy (tj. lhůtu pro splnění podmínek vyžadovaných právními předpisy pro 
užívání dokončené stavby (rekonstrukce stavby) o 2 roky tak, že by lhůta 5 let ode dne právních 
účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch obdarovaného byla 
prodloužena na 7 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve 
prospěch obdarovaného. Výše uvedený dopis byl Ministerstvu financí ČR doručen dne 24.1.2012, do 
dnešního dne však Ministerstvo financí ČR statutárnímu městu Přerov ani přes následné urgence 
neodpovědělo.

Dalším z uvažovaných objektů pro umístění knihovny byla i budova Chemoprojektu. Na umístění 
knihovny do této budovy byla zpracována technická pomoc (Printes Atelier s.r.o.) a statické posouzení 
stropní konstrukce (Ing. Josef Navrátil). Odborné stanovisko statika určilo, že převážný podíl stropní 
konstrukce budovy Chemoprojektu lze zatížit max. dovoleným užitným zatížením 2,5-3,0 kN/m2, 
pouze stropní konstrukci nad krytem CO lze zatížit dovoleným užitným zatížením 12 kN/m2, což 
představuje pouhých 62 m2 z celkové plochy. Na základě tohoto posudku byl zpracován i závěr 
odborné technické pomoci, který říká, že provoz knihovny by nebyl na stávající zatížení plnohodnotně 
vyřešen. Pro umístění knihovny by muselo dojít k podepření těchto konstrukcí. Další nezbytné úpravy
jsou úpravy dispoziční z důvodu požárně bezpečnostního řešení, nutné osazení výtahu a přístupu pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a v neposlední řadě kompletní zateplení budovy, 
která již nevyhovuje požadavkům ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Odhad investičních nákladů 
na tyto úpravy představují částku okolo 100 mil. Kč.

Jako palčivý problém města Přerova vidí umístění knihovny i studenti fakulty architektury Vysokého 
učení technického v Brně, kteří si vybrali toto téma pro svou diplomovou práci. Studenti ve svém 
hledání zvolili i nezvyklá prostranství, např. ulici Čapka Drahlovského či prostor vedle kina Hvězda.
Všechny studie jsou jistě zajímavé, ale vyžádají si náklady minimálně ve výši 150 až 200 mil. Kč.

Na začátku roku 2012 byla předložena firmou ASPANA HOLDING a.s. městu Přerov nabídka na 
pronájem nemovitosti ve vlastnictví této společnosti, situovaná v ulici Palackého 2820/27, a to k účelu 
provozování knihovny, galerie, pořádání kulturních akcí a školení aj.
Na základě této nabídky byla statutárním městem Přerov vyhlášena výzva, určená majitelům 
nemovitostí, které odpovídají požadavkům pro umístění prostor knihovny. Tato výzva byla 
zpracována ve spolupráci s ředitelem Městské knihovny v Přerově Ing. Pavlem Cimbálníkem, který 
specifikoval zejména užitnou plochu a předpokládaný počet svazků knih, periodik a hudebních nosičů. 
Výzva byla umístěna na webových stránkách města a potencionální zájemci o prodej či pronájem své 
nemovitostí mohli předkládat své nabídky s požadovanými doklady až do 30.4.2012.
K tomuto datu byly předloženy dvě nabídky:
V termínu se přihlásili se svou nabídkou 2 zájemci.

1. CREAM Real Estate, s.r.o., Řehořova 908/4, Praha 3, 130 00. Tato firma jedná se souhlasem 
vlastníka objektu ASPANA HOLDING, a.s., Řehořova 4, Praha.

Tento zájemce předložil nabídku volných prostor v objektu Palackého 2820/27 v Přerově. Nabídka 
splňuje všechny náležitosti, tzn. půdorysy a řezy nabízeného objektu, údaj o celkové ploše, 
fotodokumentaci stávajícího stavu a vizualizaci cílového stavu.
Nabízená budova splňuje všechny požadované parametry, které se týkají umístění, dopravní 
dostupnosti i technických požadavků (únosnost stropní konstrukce, skeletový typ konstrukce, světlá 
výška atd.)
Jedná se o objekt,který má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Nosnou konstrukci tvoří 
železobetonový skelet. Objekt je obdélníkového půdorysu zastřešen plochou střechou. Celková užitná 
plocha je 3 000 m2.



Využitelnost budovy je multifunkční, protože kromě požadovaných prostor knihovny je zde možné 
umístit i galerii, mládežnický klub či víceúčelový sál.

2. K.P. a V. P., kteří nabízejí nemovitost ve svém vlastnictví, a to v ulici Velká Dlážka 527/6 v 
Přerově.

Tato nabídka neobsahovala všechny náležitosti, chyběla vizualizace cílového stavu a dále pak 
půdorysy a řezy objektu, které vlastníci ani po osobním jednání nedoplnili.
Nabízená budova splňuje víceméně všechny požadované parametry. Je v blízkosti centra, s dobrou 
dopravní dostupností. 
Objekt má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový 
monolitický skelet. Zastřešení je řešeno jednoplášťovou střechou.
Dle přiloženého statického posudku přenesou stropní konstrukce požadované zatížení pro umístění 
knihovny.

Po termínu odevzdání a to až 31.10.2012 byla odboru koncepce a strategického rozvoje MMPr dodána 
třetí nabídka:
3. Čechova 15, majitel pan J.Č.
Jedná se o nárožní, třípodlažní objekt. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet. Obvodové 
stěny jsou tvořeny prosklenými stěnami. Objekt je bezbariérový.Užitná ploch je cca 1000m2. 
Parkovací místa se nacházejí na nám. Fr. Rasche. Z nabídky není patrna únosnost stropní konstrukce. 

A jako poslední byla v měsíci listopadu předložena nabídka čtvrtá:
4. Za Mlýnem 2, PRELAX spol.s.r.o.
Tento dvoupodlažní objekt se nachází v bezprostřední blízkosti toku řeky Bečvy a tudíž i v záplavové 
oblasti.Disponuje dostatečně velkým parkovištěm. Nabízené je pouze 1.NP, které je dimenzováno na 
5,5 kN/m2. Užitná plocha je cca 1400 m2. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet. prostor je 
vybaven vzduchotechnickou jednotkou.

Pro rozhodnutí z hlediska ekonomické výhodnosti bylo odborem koncepce a strategického rozvoje 
zadáno vypracování znaleckého posudku u Vysoké školy ekonomické v Praze, Národohospodářské 
fakulty.
Znalecký posudek, který byl vypracován 31.8.2012 pod č.64/08/2012  a jeho dodatek ze dne 
26.10.2012, se zabývá ekonomickým vyhodnocením umístění Městské knihovny v Přerově. Zda je 
ekonomicky výhodnější investovat do rekonstrukce vlastní nemovitosti (Čechova 43, Trávník 30) 
nebo hradit nájemné z pronajatých prostor (Palackého 27). Do ekonomické analýzy nebyla z důvodu 
pozdního dodání zahrnuta nabídky pana J.Č., objekt Čechova 15 ani nabídky firmy PRELAX 
spol.s.r.o.
Pro tento účel byla zvolena metoda čisté současné hodnoty (NPV).
Ta zohlednila tyto faktory:
• Dobu životnosti hodnocení projektu
• Peněžní toky
• Odhad úrokové sazby
• Vyčíslení investičních nákladů
• Odhad peněžních toků
• Diskontní úrokovou míru

Byla provedena analýza toho, jak jsou hodnoty NPV citlivé na změny parametrů:
• Na dobu posouzení
• Na výši diskontní úrokové míry
• Na výši inflace a úrokové sazby

U varianty pronájmu nebytových prostor na ul.Palackého 27 je výše nájemného rozdělena do dvou 
částí. První část ročního nájemného ve výši 5 463 420,- Kč/rok bude hrazena za pronájem nebytových 
prostor sloužících pro provoz Městské knihovny jako veřejné služby a v souladu s § 56, odst.3) zákona 



č.235/2004 – o dani z přidané hodnoty je osvobozena od daně z přidané hodnoty, čili u ní nebude 
uplatňována daň z přidané hodnoty.
Druhá část ročního nájemného ve výši 1 577 800,-Kč /rok bude hrazena za pronájem nebytových 
prostor, ve kterých bude provozována ekonomická (podnikatelská) činnost a v souladu s § 56,odst.4) 
zákona č.235/2004 – o dani z přidané hodnoty bude u této části nájemného uplatňována daň z přidané 
hodnoty v aktuální platné sazbě, současná sazba DPH u nájmu nebytových prostor činí 20%.

Výsledek ekonomického hodnocení byl řešen pro dobu životnosti projektu 15 let.

Při plném odpočtu DPH z nebytových prostor pronajatých pro ekonomickou činnost  je ekonomicky 
nejvýhodnější varianta – nájem budovy na ul. Palackého.
Při nulovém odpočtu DPH z nebytových prostor pronajatých pro ekonomickou činnost je  ekonomicky 
nejvýhodnější varianta – nájem budovy na ul. Palackého.

Závěr:
Z ekonomického hlediska považuje Znalecký ústav za nejvýhodnější variantu 15-ti letý nájem 
nebytových prostor a to bez ohledu na to , zda bude při pronájmu nebytových prostor pro 
ekonomickou činnost nárokován odpočet DPH plné výši, či zda bude docházet l jeho krácení.

Nájem nebytových prostor pro potřeby knihovny má kromě ekonomického hlediska rovněž výhody z 
hlediska budoucí využitelnosti. Při současném trendu digitalizace knih dojde patrně ke snížení 
plošných potřeb na budovu knihovny. V takovém případě je možno nájem po 15 letech ukončit a 
knihovnu umístit do menších prostor, které ani nebudou mít již tak velké nároky na únosnost stropní 
konstrukce.
V opačném případě lze přistoupit na odkup objektu do vlastnictví města a získání zajímavého objektu 
v centru města, které lze využít pro galerii, mládežnický klub či multifunkční sál.

Dne 19.11.2012 proběhl seminář pro zastupitele města a členy Komise rozvojové a investiční, kde byl 
představen  záměr Města Přerov   přemístění knihovny do jiných vhodných nebytových prostor a  
nabídka firmy ASPANA HOLDING,a.s. na pronájem budovy  na ul.Palackého 27.

Rada města Přerova na své 52.schůzi usnesením č.2030/52/6/2012 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova doporučit Radě města rozhodnout o umístění Městské knihovny do vhodných nebytových 
prostor ve vlastnictví jiné osoby na základě nájemní smlouvy.




