
Pořadové číslo: 23/4.5.1.

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 16.4.2014

Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 
2014

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

Název materiálu:

Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem ve vlastnictví statutárního 
města Přerova - objektu k bydlení č.p. 148 (Městský dům, ul. Kratochvílova 1), 
příslušnému k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 136 v k.ú. 
Přerov a pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov, a 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 úplatný převod movitých věcí dle přílohy z vlastnictví společnosti IMIT 
s.r.o., se sídlem Radslavice 315, IČ 62360540, do vlastnictví statutárního města 
Přerova za kupní cenu ve výši 66.165,- Kč, navýšenou o částku odpovídající 21 % 
DPH.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.5.2014

2. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí dle přílohy z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a informační služby 
města Přerova, se sídlem Přerov I - Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512 za 
podmínky, že movité věci budou převedeny z vlastnictví společnosti IMIT s.r.o., se 
sídlem Radslavice 315, IČ 62360540, do vlastnictví statutárního města Přerova dle 
bodu 1. usnesení.



Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.5.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku doporučuje schválit usnesení v navrženém znění a ve svém rozpočtu 
má potřebné finanční prostředky na koupi movitých věcí. 

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 87. schůzi dne 24.3.2014 usnesením č. 3274/87/7/2014 po 
projednání podala návrh ZM schválit úplatný převod movitých věcí z vlastnictví společnosti 
IMIT s.r.o. do vlastnictví StMPr a bezúplatný převod těchto movitých věcí z vlastnictví 
StMPr do vlastnictví příspěvkové organizace KIS. 

Kancelář primátora

Kancelář primátora souhlasí s navrhovaným řešením. Návrh na usnesení je v souladu s 
dodatkem č. 10 zřizovací listiny a vychází z usnesení rady č. 3274/87/7/2014.

    

Kulturní a informační služby města Přerova

Kulturním a informačním službám města Přerova byl dodatkem č. 10 zřizovací listiny, s 
účinností od 1.1.2014, svěřen k hospodaření nemovitý majetek - objekt k bydlení č.p. 148 
(Městský dům, ul. Kratochvílova 1), příslušný k části obce Přerov I-Město, který je součástí 
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. Schválený dodatek č. 10 zřizovací listiny 
organizaci dále rozšířil doplňkovou činnost o provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a 
zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek a 
obdobných akcí. Z výše uvedených důvodu organizace od 1.1.2014 zajišťuje nejen kulturní a 
ostatní akce v Městském domě, ale provozuje i restaurační činnost. K vykonávání uvedených 
činností, a bez omezení provozu zařízení, organizace potřebuje i užívaný movitý majetek 
nebo majetek, jenž je s provozem spojen.

Důvodová zpráva:

Na základě usnesení RM č. 1508/39/6/2012 ze dne 9.5.2012 uzavřely dne 18.12.2012 StMPr a 
společnost IMIT s.r.o. dohodu o skončení nájmu. Nájemní vztah zanikl dohodou smluvních 
stran ke dni 31.12.2013. 



ZM svým usnesením č. 854/19/3/2013 ze dne 9.9.2013 schválilo:

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

Dodatek č. 10 ke zřizovací listině KIS byl uzavřen dne 17.9.2013 a doplnil zřizovací listinu o 
doplňkovou činnost o provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, 



pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí.
Dále byla upravena zřizovací listina tak, že se do majetku svěřeného k hospodaření KIS 
vložily nemovité věci ve vlastnictví StMPr, a to objekt k bydlení č.p. 148 (Městský dům, ul. 
Kratochvílova 1), příslušný k části obce Přerov I-Město, který je součástí 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.

Na základě výše uvedeného usnesení ZM byla dne 1.11.2013 uzavřena smlouva o budoucí 
darovací smlouvě mezi StMPr, jako budoucím dárci a KIS, jako budoucím obdarovaným, 
jejímž předmětem byl oboustranný závazek smluvních stran uzavřít za podmínek stanovených 
touto smlouvou s účinností k 2.1.2024 darovací smlouvu k movitým věcem, které vlastnila 
společnost IMIT s.r.o.

Tyto movité věci byly převedeny na základě kupní smlouvy ze dne 1.1.2014 mezi společností 
IMIT s.r.o., jako prodávajícím a StMPr, jako kupujícm do vlastnictví StMPr za kupní cenu ve 
výši 1.352.989,-Kč navýšenou o částku 284.127,69Kč odpovídající 21% DPH. Jednalo se o 
vnitřní vybavení restaurace a kuchyně v MD. Kupní cena byla stanovena na základě 
znaleckého posudku vyhotoveného Ivanem Klvačem dne 26.6.2013.

Následně byla dne 2.1.2014 uzavřena darovací smlouva mezi StMPr, jako dárcem a KIS, jako 
obdarovaným, jejímž předmětem byly movité věci zakoupené od společnosti IMIT s.r.o.

Při fyzickém předání movitých věcí od společnosti IMIT s.r.o. do vlastnictví StMPr bylo 
zjištěno, že k provozu restaurace jsou užívány i věci, které nebyly společností IMIT s.r.o. 
zahrnuty do prvního seznamu movitých věcí, které ovšem KIS potřebuje k provozu restaurace 
a které jsou s tímto provozem spojeny. Došlo k tomu v důsledku opomenutí zařazení 
některých movitých věcí na první seznam či z důvodu dovybavení provozu restaurace a 
kuchyně MD v mezidobí, od vyhotovení znaleckého posudku na ocenění movitých věcí 
soudním znalcem Ivanem Klvačem dne 26.6.2013 do doby fyzického předání movitých věcí 
dne 2.1.2014.

Cena jednotlivých položek movitých věcí vychází ze znaleckého posudku Ivana Klvače ze 
dne 26.6.2013 a kupní cena těchto movitých věcí činí částku 66.165,-Kč, která bude navýšena 
o částku 13.894,65 Kč odpovídající 21 % DPH, tj. celkem 80.059,65Kč.

Seznam movitých věcí je přílohou materiálu. 

Po uzavření kupní smlouvy mezi společností IMIT s.r.o. a StMPr přejde vlastnictví movitých 
věcí na StMPr, které následně uzavře darovací smlouvu s KIS a vlastníkem těchto movitých 
věcí budou KIS. 

Projednáním dispozice je řešen převod movitých věcí od společností IMIT s.r.o. do 
vlastnictví StMPr, které tvoří inventář restaurace a kuchyně MD a bude předán StMPr 
do vlastnictví KIS darovací smlouvou.


