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Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova – nájem a výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova tvořících Městský dům na ul. Kratochvílova 1 v Přerově 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního 
města Přerova –  objektu k bydlení č.p. 148 (Městský dům, ul. Kratochvílova 1), příslušného k části 
obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov, včetně příslušenství.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku nemovité věci ve vlastnictví statutárního 
města Přerova – pozemku p.č. 136 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1464 m2 v k.ú. Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

Rada města Přerova bude projednávat podání návrhu Zastupitelstvu města Přerova schválit 
záměry dle návrhu usnesení na své 67. schůzi konané dne 10.6.2013, přičemž s výsledkem
projednání budou členové Zastupitelstva města Přerova seznámeni na jeho 18. zasedání 
konaném dne 17.6.2013. 

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov je vlastníkem nemovitostí tvořících Městský dům v Přerově
– tj. objektu k bydlení č.p. 148 (ul. Kratochvílova 1), příslušného k části obce Přerov I-Město, 
postaveného na pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov, včetně příslušenství a pozemku p.č. 136 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1464 m2 v k.ú. Přerov. 



Výše uvedené nemovité věci, stejně jako movité věci, které tvoří vybavení Mětského 
domu v Přerově, v současné době užívá na základě výběrového řízení společnost IMIT s.r.o., 
IČ 62360540, se sídlem Komenského 4, Přerov, a to na základě nájemní smlouvy, kterou
uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel a společnost IMIT s.r.o. jako nájemce dne 
7.6.2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.12.2008 a dodatku č. 2 ze dne 6.4.2009. Účelem 
nájemní smlouvy bylo komplexní provozování budovy Městského domu formou 
restauračních a kavárenských provozů a formou provozování kulturních a společenských akcí. 

Dne 18.12.2012 uzavřely statutární město Přerov a společnost IMIT s.r.o. dohodu 
o skončení nájmu, na jejímž základě výše uvedený nájemní vztah zanikne dohodou 
smluvních stran ke dni 31.12.2013. 

Dne 28.5.2013 byla odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr doručena 
nabídka společnosti Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov, 
ze října 2012 na převzetí provozování Městského domu v Přerově. Podmínkou převzetí jeho 
provozování je zajištění bezztrátového provozu (minimálně vyrovnaného rozpočtu). 
Podle společnosti Teplo Přerov a.s. by náklady na provoz Městského domu (mzdové náklady, 
náklady na energie atd.) včetně drobných oprav měly být kryty z příjmů za pronájem prostorů 
Městského domu (pronájem sálů, restaurace, kaváren, kanceláří) a statutární město Přerov 
by neposkytovalo na provoz Městského domu žádné provozní dotace (dotace by byly 
poskytovány Kulturním a informačním službám města Přerova na pořádání kulturních akcí 
v Městském domě). Nabídka společnosti Teplo Přerov a.s. je přílohou této předlohy.

Na společném jednání, které se konalo za účasti vedení statutárního města Přerova, 
odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr, odboru ekonomiky MMPr, oddělení 
právního odboru vnitřní správy MMPr, společnosti Teplo Přerov a.s. a Kulturních 
a informačních služeb města Přerova (dále jen „KIS“), KIS vyslovil s navrhovaným řešením 
souhlas.

V souvislosti s nabídkou společnosti Teplo Přerov a.s. na převzetí provozování 
Městského domu v Přerově uvádíme, že společnost Teplo Přerov a.s. v současné době užívá 
a spravuje nemovité věci tvořící plavecký areál v Přerově, koupaliště v Penčicích, Zimní 
stadion v Přerově a Sportovní halu v Přerově na základě nájemní smlouvy, kterou uzavřela 
jako nájemce se statutárním městem Přerov jako pronajímatelem dne 30.4.2008, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 1.12.2008, dodatku č. 2 ze dne 8.1.2009, dodatku č. 3 ze dne 9.3.2009, 
dodatku č. 4 ze dne 2.4.2009, dodatku č. 5 ze dne 26.6.2009, dodatku č. 6 ze dne 26.6.2009, 
dodatku č. 7 ze dne 26.11.2009, dodatku č. 8 ze dne 15.11.2010, dodatku č. 9 ze dne 
16.12.2011, dodatku č. 10 ze dne a 27.2.2013 a dodatku č. 11 ze dne 8.3.2013 a movité věci, 
tvořící vybavení výše uvedených sportovních areálů na základě nájemní smlouvy, 
kterou uzavřela jako nájemce se statutárním městem Přerov jako pronajímatelem dne 
29.4.2011, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.4.2013.

Za účelem zajištění financování provozu sportovních areálů ve vlastnictví statutárního 
města Přerova (plaveckého areálu v Přerově, koupaliště v Penčicích a Zimního stadionu 
v Přerově) ze strany společnosti Teplo Přerov a.s. uzavřely statutární město Přerov jako 
poskytovatel a společnost Teplo Přerov a.s. jako příjemce 5.5.2008 smlouvu o poskytnutí 
dotace na provozování sportovních areálů, ve znění následujících dodatků.

Vzhledem k tomu, že se v případě záměru statutárního města Přerova - nájem 
Městského domu jedná se zvlášť významný záměr statutárního města Přerova, 



bylo rozhodnuto, že tento záměr bude předložen ke schválení Zastupitelstvu města 
Přerova.

V případě schválení záměru bude otázka financování provozu Městského domu 
a dalších investic do Městského domu předmětem dalších jednání mezi statutárním 
městem Přerov a spol. Teplo Přerov a.s. 

V případě, že nebude záměr schválen, anebo v případě, že nebude z jakýchokoliv 
důvodů Městský dům přenechán do užívání spol. Teplo Přerov a.s., bude Městský dům 
přenechán do užívání KISu.

Jelikož podle čl. VIII bod I. odst. 5 vnitřního předpisu č. 7/09 vydaného Radou města 
Přerova (Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování Rady města Přerova 
a Zastupitelstva města Přerova o majetkoprávních úkonech) má být užívání pozemku 
zastavěného budovou ve vlastnictví statutárního města Přerova, která se pronajímá 
pro nebytové prostory jako celek, řešeno formou výpůjčky, bude pozemek pod Městským 
domem přenechán společnosti Teplo Přerov a.s. do výpůjčky.

Pro úplnost dodáváme, že záměr nájmu a výpůjčky nebyl z časových důvodů 
projednáván v koordinanční skupině ani Komisi pro záměry.

Rada města Přerova bude projednávat podání návrhu Zastupitelstvu města Přerova 
schválit záměry dle návrhu usnesení na své 67. schůzi konané dne 10.6.2013, 
přičemž s výsledkem projednání budou členové Zastupitelstva města Přerova seznámeni
na jeho 18. zasedání konaném dne 17.6.2013. 

Účelem předlohy je schválení záměru statutárního města Přerova – nájmu 
a výpůjčky nemovitých věcí tvořících Městský dům v Přerově, a to za účelem jejich 
následného přenechání do nájmu a výpůjčky společnosti Teplo Přerov a.s.


