
Pořadové číslo:  30/3.6.2. 

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 14.8.2017 

Návrh pro 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 21. 8. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví statutárního města 

Přerova - dodatek č. 16 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a 

informační služby města Přerova -Památník Jednoty bratrské 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření dodatku č. 16 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 dodatků č. 1 ze dne 2.11.2009, č. 2 ze dne 9.2.2010, č. 3 ze dne 13.4.2010, č. 4 ze 

dne 14.12.2010, č. 5 ze dne 2.5.2011, č. 6 ze dne 2.10.2012, č. 7 ze dne 1.7.2011, č. 8 ze dne 

2.10.2012, č. 9 ze dne 28.12.2012, č. 10 ze dne 17.9.2013, č. 11 ze dne 15.9.2014, č. 12 ze dne 

20.4.2015, č. 13 ze dne 19.5.2016, č. 14 ze dne 30.8.2016 a č. 15, kterým se upravuje zřizovací listina 

tak, že se do majetku svěřeného k hospodaření vkládá nemovitá věc ve vlastnictví statutárního města 

Přerova – pozemek p.č. 237/2 ost. pl., kulturní a osvětová plocha o výměře 177 m2 a část stavby 

Památníku Jednoty bratrské, která stojí na pozemku p.č. 237/2, inv. č. 039-00000264 v účetní hodnotě 

1.036.991,70 Kč, ve znění dle přílohy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry na zasedání dne 21.6.2017 po projednání doporučila RM podat návrh ZM schválit 

uzavření dodatku č. 16 ke zřizovací listině KIS dle návrhu na usnesení.  

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora souhlasí s navrhovaným usnesením s tím, že bude třeba dořešit finanční 

záležitosti, jak je uvedeno ve stanovisku  Kulturních a informačních služeb města Přerova. Proto bude 

předložena odboru ekonomiky k projednání žádost o rozpočtové opatření. 

 



Kulturní a informační služby města Přerova  

Kulturní a informační služby města Přerova souhlasí se záměrem zřizovatele, tj. vložením v důvodové 

zprávě specifikované části stavby a pozemku pod předmětnou stavbou do majetku svěřeného 

organizaci k hospodaření.  

 

Na rok 2017 nemá organizace v příspěvku na provoz a odpisy nemovitého majetku schváleny finanční 

prostředky pro památník jednoty bratské, proto žádáme o rozpočtové opatření pro středisko 2141-

Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch (MIC) částku ve výši 20 000,00 Kč,  

z toho na odpisy nemovitého majetku částku ve výši 4 400,00 Kč a na opravy a drobnou údržbu 

předmětného majetku 15 600,00 Kč. Výše odpisů nemovitého majetku do 31.12.2017, vychází z 

inventární karty, v níž je nastavena doba upotřebitelnosti na 80 let, a za předpokladu, že předmětný 

majetek bude předán nejpozději k 31.8.2017. Náklady na drobnou údržbu spočívají zejména v úklidu 

vnitřních prostor památníku, včetně mytí skleněných částí. Úklid v památníku bude prováděn, v 

případě schválení tohoto materiálu v RM, již od měsíce července 2017, tj. v období zvýšeného 

turistického ruchu, kdy je předpoklad, že tato jedinečná kulturní památka bude nejen turisty více 

navštěvována. V případě schválení rozpočtového opatření se změna zohlední ve výnosech i v plánu 

odvodu odpisů nemovitého majetku naší organizace za rok 2017. 

 

Současně žádáme o zohlednění nákladů na provozní náklady a odpisy nemovitého majetku  památníku 

v příspěvku na rok 2018. 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky nemá připomínek k vypořádání majetkoprávních vztahů uzavřením dodatku ke 

zřizovací listině za předpokladu, že výdaje organizace s předmětnou nemovitou věcí spojené nepřevýší 

výdaje, které by ke stejnému účelu vynaložilo statutární město.  

 

 

Odbor správy majetku  

Odbor správy majetku nemá připomínek k vypořádání majetkoprávních vztahů vložení nemovité věci 

do majetku svěřeného k hospodaření.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 13.7.2017 usnesením č. 2980/73/7/2017 podala návrh ZM 

schválit uzavření dodatku ke ZL KIS.  

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov vybudovalo stavbu „Památník Jednoty bratrské“ v lokalitě Na Marku. Stavba 

je evidována pod inv.č. 039-00000264 „Prezentace archeologických nálezů v Přerově“ v celkové 

účetní hodnotě 1.933.656,02Kč.  

  

Část stavby: 

- SO-01 Zpevněné plochy v účetní hodnotě 404.366,71Kč 

- SO-02 Svislé konstrukce v účetní hodnotě 632.624,99Kč 

bude vložena do majetku svěřeného k hospodaření KIS.  

  

Část stavby jako např. terénní a vegetační úpravy, venkovní dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, 



mobiliář a vedlejší a ostatní náklady zůstávají v účetní evidenci StMPr.  

  

Pozemek pod předmětnou stavbou byl oddělen geometrickým plánem a je označen jako pozemek p.č. 

237/2 ost. pl., kulturní a osvětová plocha o výměře 177 m2 v účetní hodnotě 104.607,-Kč.  

  

Vzhledem k tomu, že pozemek pod stavbou památníku a část stavby mají být vloženy do majetku 

svěřeného k hospodaření KIS, bude tento majetkoprávní vztah narovnán uzavřením dodatku č. 16 ke 

zřizovací listině KIS za podmínky, že bude uzavřen nejprve dodatek č. 15 - viz materiál 30/3.6.1. 

  

Předloženým materiálem je řešeno narovnání majetkoprávních vztahů k nemovité věci vkladem 

do majetku svěřeného k hospodaření KIS.  

 

 


