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Název materiálu:

Změna zřizovací listiny Kulturních a informačních služeb města Přerova a vypořádání 
majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova a 
společnosti IMIT s.r.o. tvořícím vybavení Městského domu v Přerově

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření dodatku č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a 
informační služby města Přerova, IČ 45180512, se sídlem nám. T.G.Masaryka 8, Přerov, ze dne 
2.11.2009, ve znění dodatku č. 1  ze dne 2.11.2009, dodatku č. 2 ze dne 9.2.2010, dodatku č. 3 ze dne 
13.4.2010, dodatku č. 4 ze dne 14.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 2.5.2011, dodatku č. 6 ze dne 
2.10.2012, dodatku č. 7 ze dne 1.7.2011, dodatku č. 8 ze dne 2.10.2012 a dodatku č. 9 ze dne 
28.12.2012,  kterým se v čl. 5.8. zřizovací listiny doplňuje doplňková činnost o provozování 
kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, 
veletrhů, přehlídek a obdobných akcí. Dodatkem č. 10 se dále upravuje zřizovací listina tak, že se do 
majetku svěřeného k hospodaření vkládají nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
objekt k bydlení č.p. 148 (Městský dům, ul. Kratochvílova 1), příslušný k části obce Přerov I-Město, 
postavený na pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov, včetně příslušenství a pozemek p.č. 136 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 1464 m2 v k.ú. Přerov, a to s účinností od 1.1.2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2013

2. schvaluje úplatný převod movitých věcí, které jsou uvedeny v důvodové zprávě, z vlastnictví 
společnosti IMIT s.r.o., IČ 62360540, se sídlem Komenského 4, Přerov, do vlastnictví statutárního 
města Přerova za kupní cenu, která je uvedena v důvodové zprávě, a to s účinností k 1.1.2014 a za 
podmínky finančního krytí.

Odpovídá: Rada města Přerova



Termín: 31.1.2014

3. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí, které jsou uvedeny v důvodové zprávě, z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a informační 
služby města Přerova, IČ 45180512, se sídlem nám. T.G.Masaryka 8, Přerov. Bezúplatný převod bude 
realizován tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě, přičemž darovací 
smlouva bude uzavřena s účinností od 2.1.2014 a za podmínky, že Zastupitelstvo města Přerova 
schválí uzavření dodatku č. 10 ke zřizovací listině  příspěvkové organizace Kulturní a informační 
služby města Přerova, IČ 45180512, se sídlem nám. T.G.Masaryka 8, Přerov, ze dne 2.11.2009, ve 
znění dodatku č. 1  ze dne 2.11.2009, dodatku č. 2 ze dne 9.2.2010, dodatku č. 3 ze dne 13.4.2010, 
dodatku č. 4 ze dne 14.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 2.5.2011, dodatku č. 6 ze dne 2.10.2012, dodatku 
č. 7 ze dne 1.7.2011, dodatku č. 8 ze dne 2.10.2012 a dodatku č. 9 ze dne 28.12.2012, dle bodu 1. 
usnesení a současně za podmínky, že movité věci budou převedeny z vlastnictví společnosti IMIT 
s.r.o., IČ 62360540, se sídlem Komenského 4, Přerov, do vlastnictví statutárního města Přerova dle 
bodu 2. usnesení.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2014

4. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí, které jsou uvedeny v důvodové zprávě, z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a informační 
služby města Přerova, IČ 45180512, se sídlem nám. T.G.Masaryka 8, Přerov, s účinností od 2.1.2014 a 
za podmínky, že Zastupitelstvo města Přerova schválí uzavření dodatku č. 10 ke zřizovací listině  
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, IČ 45180512, se sídlem nám. 
T.G.Masaryka 8, Přerov, ze dne 2.11.2009, ve znění dodatku č. 1  ze dne 2.11.2009, dodatku č. 2 ze 
dne 9.2.2010, dodatku č. 3 ze dne 13.4.2010, dodatku č. 4 ze dne 14.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 
2.5.2011, dodatku č. 6 ze dne 2.10.2012, dodatku č. 7 ze dne 1.7.2011, dodatku č. 8 ze dne 2.10.2012 a 
dodatku č. 9 ze dne 28.12.2012, dle bodu 1. usnesení.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

Rada města Přerova přijala na své 74. schůzi konané dne 20.8.2013 usnesení č. 
2716/74/6/2013, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v 
navrženém znění.

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, a dále movitých věcí o celkové účetní ceně 16.724.564,89 
Kč, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy a které tvoří vybavení Městského domu v Přerově 
(pozn. s ohledem na počet movitých věcí je příloha č. 1 připojena k předloze pouze v elektronické 
podobě v programu INFLEX). 

Výše uvedené nemovité a movité věci 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. 

Společnost IMIT s.r.o. je vlastníkem movitých věcí, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této 
předlohy a které tvoří vybavení Městského domu v Přerově. 

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, z října 2012 na 
převzetí provozování Městského domu v Přerově. Podmínkou převzetí jeho provozování bylo zajištění 
bezztrátového provozu (minimálně vyrovnaného rozpočtu). Podle společnosti Teplo Přerov a.s. měly 
být 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). 

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.

S ohledem na významnost záměrů statutárního města Přerova (nájem budovy Městského 
domu a výpůjčka pozemku pod budovou Městského domu) bylo rozhodnuto, že tyto záměry 
budou předloženy ke schválení Zastupitelstvu města Přerova s tím, že v případě schválení 
záměrů 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. a v 
případě neschválení záměrů, anebo v případě, že nebude z jakýchokoliv důvodů Městský dům 
přenechán do užívání spol. Teplo Přerov a.s., bude Městský dům přenechán do užívání 
Kulturním a informačním službám města Přerova, IČ 45180512, se sídlem nám. T.G.Masaryka 
8, Přerov.

Poté, co Rada města Přerova přijala na své 67. schůzi konané dne 12.6.2013 usnesení č. 
2531/67/6/2013, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměry statutárního města 
Přerova – nájem objektu k bydlení č.p. 148 (Městský dům) a výpůjčku pozemku p.č. 136 v k.ú. 
Přerov, přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 18. Zasedání konaném dne 17.6.2013 usnesení č. 
780/18/3/2013, kterým oba výše uvedené záměry statutárního města Přerova schválilo. 

Na společném jednání, které se konalo dne 5.8.2013 za účasti vedení statutárního města 
Přerova, odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr, odboru ekonomiky MMPr, oddělení 
právního odboru vnitřní správy MMPr, spol. Teplo Přerov a.s. a Kulturních a informačních služeb 
města Přerova, bylo rozhodnuto, že Městský dům včetně movitých věcí, které tvoří jeho vybavení, 
nebude přenechán do užívání spol. Teplo Přerov a.s., ale do užívání Kulturních a informačních služeb 
města Přerova. V této souvislosti bylo rozhodnuto, že budou provedeny následující kroky:

1. nemovitosti tvořící Městský dům v Přerově budou s účinností od 1.1.2014 svěřeny k 
hospodaření Kulturním a informačním službám města Přerova, které budou zajišťovat jeho 
komplexní provozování formou restauračních a kavárenských provozů a formou provozování 
kulturních a společenských akcí (viz bod 1. návrhu na usnesení), 



2. movité věci ve vlastnictví spol. IMIT s.r.o., které tvoří vybavení Městského domu v Přerově 
(viz příloha č. 1), budou úplatně převedeny z vlastnictví spol. IMIT do vlastnictví statutárního 
města Přerova (viz bod 2. návrhu na usnesení) a následně budou bezúplatně převedeny z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Kulturních a informačních služeb města 
Přerova (viz bod 3. návrhu na usnesení),

3. movité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova, které tvoří vybavení Městského domu v 
Přerově (viz příloha č. 2), budou bezúplatně převedeny z vlastnictví statutárního města Přerova 
do vlastnictví Kulturních a informačních služeb města Přerova (viz bod 4. návrhu na usnesení).

Vzhledem k tomu, že movité věci tvořící vybavení Městského domu v Přerově, které jsou 
dosud ve vlastnictví spol. IMIT s.r.o., budou převedeny z vlastnictví spol. IMIT s.r.o. do vlastnictví 
statutárního města Přerova až k 1.1.2014 (důvodem je skutečnost, že nájemní smlouva mezi 
statutárním městem Přerov a IMIT s.r.o. na nájem Městského domu v Přerově skončí dnem 
31.12.2013), odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr navrhuje realizovat následný 
bezúplatný převod těchto movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
Kulturních a informačních služeb města Přerova tak, že nejprve bude mezi statutárním městem Přerov 
a Kulturními a informačními službami města Přerova uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě, 
přičemž samotná darovací smlouva bude uzavřena za splnění podmínek, které jsou uvedeny v bodě 3. 
návrhu na usnesení, až s účinností od 1.1.2014. Důvodem je skutečnost, že zatímco uzavření darovací 
smlouvy by bylo možné schválit v orgánech obce až poté, co se statutární město Přerov stane 
vlastníkem movitých věcí jako předmětu převodu (tj. až po 1.1.2014), uzavření darovací smlouvy tak, 
že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě, lze schválit v orgánech obce bez 
ohledu na skutečnost, že statutární město Přerov zatím není vlastníkem movitých věcí jako předmětu 
převodu (tj. již nyní).  

Obvyklá cena všech movitých věcí ve vlastnictví spol. IMIT s.r.o., které by měly být k 
31.12.2013 převedeny z vlastnictví spol. IMIT do vlastnictví statutárního města Přerova, byla 
stanovena znaleckým posudkem č. 2610/2013, který vyhotovil znalec Ivan Klvač dne 17.6.2013, a 
dodatkem č. 1 ke znaleckému posudku č. 2610/2013, který vyhotovil znalec Ivan Klvač dne 
28.6.2013, na částku 1.456.226,- Kč bez DPH (tj. 1.762.033,46 Kč vč. DPH).

Jelikož nelze vyloučit, že některé movité věci, které jsou v současné době ve vlastnictví 
spol. IMIT s.r.o. a které by měly být převedeny k 1.1.2014 do vlastnictví statutárního města 
Přerova, nebude možné do vlastnictví statutárního města Přerova k tomuto datu skutečně 
převést (např. v důsledku jejich zničení či poškození v mezidobí od schválení převodu v 
orgánech obce do 31.12.2013), je navrhováno, aby v bodě 2. usnesení nebyla stanovena výše 
kupní ceny pevnou částkou, ale s odkazem na důvodovou zprávu, v jejíž  příloze č. 2 jsou kromě 
výčtu movitých věcí jako předmětu převodu rovněž uvedeny kupní ceny za jednotlivé movité 
věci. V návaznosti na výčet konkrétních movitých věcí, které budou k 1.1.2014 převedeny z 
vlastnictví spol. IMIT s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova, tak bude celková kupní 
cena stanovena jako součet kupních cen za jednotlivé movité věci, které budou skutečně 
převedeny do vlastnictví statutárního města Přerova.

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o úplatném převodu movitých věcí ve smyslu bodu 2. návrhu 
na usnesení není svěřeno dle ust. § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, do vyhrazené pravomoci zastupitelstva a není ani uvedeno v ust. § 102 odst. 2 
zákona o obcích jako vyhrazená pravomoc rady, náleží toto rozhodnutí do zbytkové pravomoci rady 
města ve smyslu ust. § 102 odst. 3 zákona o obcích s tím, že rozhodování o této záležitost si může 
vyhradit zastupitelstvo obce. S ohledem na komplexnost celé problematiky a provázanost bodu 2. 
návrhu na usnesení s bodem 3. návrhu na usnesení, kdy rozhodování o bezúplatném převodu movitých 
věcí v hodnotě nad 20.000,- Kč dle bodu 3. návrhu na usnesení náleží dle ust. § 85 písm. b) zákona o 
obcích do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce, bylo zvoleno řešení, že i o schválení bodu 2. 
návrhu na usnesení bude rozhodovat Zastupitelstvo města Přerova, které si tuto pravomoc schválením 
usnesení vyhradí.



Dne 12.8.2013 byla odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr doručena žádost 
kanceláře primátora o zajištění změny zřizovací listiny Kulturních a informačních služeb města 
Přerova spočívající v doplnění její doplňkové činnosti o provozování kulturních, kulturně 
vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek a 
obdobných akcí.

Účelem předlohy je změna zřizovací listiny Kulturních a informačních služeb města 
Přerova spočívající v doplnění její doplňkové činnosti a přenechání nemovitých věcí tvořících 
Městský dům v Přerově do užívání Kulturních a informačních služeb města Přerova a dále 
převod movitých věcí, které jsou v současné době ve vlastnictví společnosti IMIT s.r.o. a 
statutárního města Přerova a které tvoří vybavení Městského domu v Přerově, do vlastnictví 
Kulturních a informačních služeb města Přerova.

Příloha č. 1 – soupis movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova tvořících vybavení 
Městského domu v Přerově (pozn. s ohledem na počet movitých věcí je příloha č. 1 připojena k 
předloze pouze v elektronické podobě v programu INFLEX) 

Příloha č. 2 – soupis movitých věcí ve vlastnictví spol. IMIT s.r.o. tvořících vybavení Městského 
domu v Přerově


