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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 11.8.2016

Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 22. 8. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru

Název návrhu:

Změna zřizovací listiny Kulturních a informačních služeb města Přerova - uzavření 
dodatku č. 14  - provozování kina Hvězda.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje uzavření dodatku č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační 
služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, 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, dodatku č. 10 ze dne 17.9.2013, dodatku č. 11 ze dne 15.9.2014, dodatku č. 12 ze dne 
20.4.2015, dodatku č. 13 ze dne 19.5.2016, kterým se upravuje zřizovací listina tak, že se do majetku 
svěřeného k hospodaření vkládají nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – objekt 
občanské vybavenosti č.p. 243, příslušný k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 
2185/1, včetně příslušenství, mimo trafostanici a výměníkovou stanici a pozemek p.č. 2185/1, zast. 

plocha a nádvoří, o výměře 2.062 m2 v k.ú. Přerov, ve znění dle přílohy, a to s účinností od 
1.11.2016.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.9.2016

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své schůzi dne 14.7.2016 usnesením č. 1780/49/7/2016 zrušila své usnesení č. 
1367/40/7/2016, podala návrh ZM schválit uzavření dodatku č. 14 ke zřizovací listině KIS a schválila 
uzavření smlouvy o výpůjčce na movité věci.



Komise pro záměry

Komise pro záměry na zasedání dne 15.6.2016 po projednání doporučila RM schválit uzavření 
smlouvy o výpůjčce na movité věci a podat návrh ZM schválit uzavření dodatku č. 14 ke zřizovací 
listině. 

Kancelář primátora

K dalšímu způsobu provozování kina Hvězda po ukončení stávajícího smluvního vztahu byla 
ustanovena pracovní skupina, která se na svých čtyřech  jednáních (únor - březen 2016) podrobně 
touto problematikou zabývala. Byly zpracovány a prodiskutovány jednotlivé možnosti řešení a 
vytvořeny jakési SWOT analýzy ke každé z možných variant. S ohledem na to, že některá data nejsou 
k dispozici, byly rozbory a hodnocení jednotlivých variant postaveny na kvalifikovaných odhadech.
Výsledkem diskuse byl v pracovní skupině převažující názor, že kino Hvězda by mělo být 
provozováno bez výběrového řízení prostřednictvím vlastní příspěvkové organizace, kdy hlavní i 
doplňková činnost bude upravena ve zřizovací listině, a to s ohledem na to, že se jedná o službu 
obecného hospodářského zájmu a z provozu zařízení bude generována ztráta. Pozitivem je, že 
provozování kina prostřednictvím příspěvkové organizace by umožnilo, aby se toto zařízení stalo 
kulturně společenským centrem ve středu města (dobrá dostupnost, návaznost na obchodní centrum). 
K tomuto závěru se přiklání také Kancelář primátora. 
Kancelář primátora podporuje návrh, aby Kulturní a informační služby města Přerova provozovaly 
kino včetně kinokavárny od 1.11.2016. 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky vždy zastával stanovisko, aby v souvislosti s dalším provozováním objektu kina 
Hvězda bylo zvoleno takové řešení, které bude znamenat z hlediska provozního rozpočtu statutárního 
města Přerova co nejmenší finanční zátěž. Pro doplnění uvádíme, že v roce 2015 výdaje města  
spojené s tímto  objektem dosáhly částky 286,8 tis. Kč a upravený rozpočet k datu 30.06.2016 
dosahuje výše 488,5 tis. Kč, přičemž v této částce je zahrnuto i pořízení 3D skleněných brýlí (137,2 
tis. Kč). V materiálu pak postrádáme bližší informace o využití celého objektu, a to nejen z časového, 
ale i finančního hlediska (s výjimkou provozního příspěvku KIS ve výši cca 2 mil. Kč/rok), např. kdy 
nebo zda vůbec se předpokládá rekonstrukce, v jakém rozsahu a finančním objemu, jak budou veškeré 
prostory objektu využívány či část zůstane prázdná apod. 

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov je vlastníkem nemovitostí tvořících kino Hvězda – tj. objekt občanské 
vybavenosti č.p. 243, příslušný k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2185/1, 
včetně příslušenství (bytové jednotky, trafostanice, výměníkové stanice), a pozemku p.č. 2185/1, zast. 

plocha a nádvoří, o výměře 2.062 m2 v k.ú. Přerov. 

Nemovitosti kina Hvězda mimo bytovou jednotku, trafostanici a výměníkovou stanici a movité věci 
jsou pronajaty paní Aleně Kavalli, místem podnikání Přerov I-Město, gen. Štefánika 1992/8, IČ 
63031817. Nájem je uzavřen na dobu určitou, do 31.10.2016. Výše nájemného činí 14.520,-Kč/rok 
včetně DPH. Účelem nájmu je využití nemovitostí k podnikání, konkrétně provozování kina, pořádání 
výstav, kulturních a společenských akcí, poskytování služeb v oblasti kulturní, společenské a 
informační. 

Rada města Přerova usnesením č. 3179/85/6/2014 souhlasila s přenecháním části prostor - pivnice K2 



o výměře 180 m2 a kavárny o výměře 63,05 m2 do podnájmu panu Vratislavu Pospíšilovi, místem 
podnikání Vlkoš, Náves 42/9, IČ 14623391.

Vzhledem k tomu, že nájemní vztah s paní Kavalli bude skončen ke dni 31.10.2016, probíhala jednání 
ve věci možností jak zabezpečit provozování kina Hvězda. 

Na základě těchto jednání Rada města Přerova na své schůzi dne 17.3.2016 usnesením č. 
1367/40/7/2016:

1. schválila záměr StMPr – nájem objektu občanské vybavenosti č.p. 243, příslušném k části obce 
Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2185/1, mimo bytovou jednotku, trafostanici, 
výměníkovou stanici a restauraci K2 a pozemku p.č. 2185/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 2.062 

m2 v k.ú. Přerov,

2. uložila odboru správy majetku a komunálních služeb ve spolupráci s kanceláří primátora zpracovat 
podmínky pro vyhlášení výběrového řízení na nájem nemovitostí uvedených v bodu 1 a ty předložit k 
projednání Radě města Přerova.

Po jednáních představitelů města byl záměr na provozování kina Hvězda přehodnocen a bylo uloženo 
odboru správy majetku zpracovat předlohu na předání nemovitého a movitého majetku kina Hvězda 
do hospodaření příspěvkové organizaci Kulturní a informační služby města Přerova. 

Z výše uvedeného vyplývá, že nemovitý majetek tvořící kino Hvězda – objekt občanské vybavenosti 
č.p. 243, příslušný k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2185/1, včetně 
příslušenství (mimo trafostanici, výměníkovou stanici), a pozemek p.č. 2185/1, zast. plocha a nádvoří, 

o výměře 2.062 m2 v k.ú. Přerov, se dodatkem č. 14 ke zřizovací listině svěří KIS do majetku k 
hospodaření.

Užívání movitých věcí bude řešeno uzavřením smlouvy o výpůjčce. Smlouva o výpůjčce bude 
uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem výpůjčky bude využití movitých 
věcí pro provozování kina.

Jedná se o movité věci v hodnotě do 40.000,- Kč, jako např. 3D brýle, lampa, vlhkoměr, gong 
elektrický, HD monitor, v celkové účetní hodnotě 1.004.083,66 Kč a o movité věcí v hodnotě nad 
40.000,-Kč, jako např. zesilovač, promítací stroj, reprosoustavy, myčka 3D brýlí, v celkové účetní 
hodnotě 4.328.965,57 Kč. 

Seznam movitých věcí v celkové účetní hodnotě 5.333.049,23 Kč bude přílohou smlouvy o výpůjčce. 

Hlavní činnost organizace dle zřizovací listiny nebude upravována, jelikož provozování kina je 
předmětem hlavní činnosti - kulturní služby, zejména provoz a pronájem kulturních zařízení ve 
vlastnictví zřizovatele. 

Provoz kinokavárny spadá do doplňkové činnosti – hostinská činnost, tudíž nemusí byt tato činnost 
doplňována. 

KIS by měl provozovat kino včetně kinokavárny od 1.11.2016. 

Prostory pivnice K2 budou rekonstruovány a poté pravděpodobně využity pro zřízení Městské 
knihovny v Přerově.

Bytová jednotka o velikosti 3+1 je pronajata 4 členné rodině a nájemní smlouva je uzavřena na dobu 
určitou, do 31.10.2016. Poté by měla být bytová jednotka nájemci vyklizena. 



Rada města Přerova na své schůzi dne 14.7.2016 usnesením č. 1780/49/7/2016:
1. zrušila své usnesení č. 1367/40/7/2016 ze dne 17.3.2016,

2. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 14 ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. 
T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, 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, dodatku č. 10 ze dne 17.9.2013, dodatku č. 11 ze dne 15.9.2014, 
dodatku č. 12 ze dne 20.4.2015, dodatku č. 13 ze dne 19.5.2016, kterým se upravuje zřizovací listina 
tak, že se do majetku svěřeného k hospodaření vkládají nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 
Přerova – objekt občanské vybavenosti č.p. 243, příslušný k části obce Přerov I-Město, který je 
součástí pozemku p.č. 2185/1, včetně příslušenství, mimo trafostanici a výměníkovou stanici a 

pozemek p.č. 2185/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 2.062 m2 v k.ú. Přerov, ve znění dle přílohy, a 
to s účinností od 1.11.2016.

3. schválila uzavření smlouvy o výpůjčce na movité věci v celkové účetní hodnotě 5.333.049,23 Kč, 
(seznam bude přílohou smlouvy) mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a příspěvkovou 
organizací Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 
8, IČ 45180512, jako vypůjčitelem, ve znění dle přílohy, s účinností od 1.11.2016 a za podmínky, že 
Zastupitelstvo města Přerova schválí uzavření dodatku č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 
8, IČ 45180512, 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, 
dodatku č. 9 ze dne 28.12.2012, dodatku č. 10 ze dne 17.9.2013, dodatku č. 11 ze dne 15.9.2014, 
dodatku č. 12 ze dne 20.4.2015 a dodatku č. 13 ze dne 19.5.2016, dle bodu 2. usnesení.

Předloženým materiálem je řešeno zajištění provozování kina Hvězda s účinností od 1.11.2016 
příspěvkovou organizací KIS.


