
Pořadové číslo:  39/3.6.1. 

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 10.05.2018 

Návrh pro 39. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 21. 5. 2018 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 

Přerova - dodatek č. 17 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a 

informační služby města Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření dodatku č. 17 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, č. 15 ze dne 22.8.2017 a č. 16 ze dne 

22.8.2017, kterým se upravuje zřizovací listina tak, že se do majetku svěřeného k hospodaření vkládá: 

1. technické zhodnocení – energetická opatření Městského domu v Přerově, inv. č. 404-00000057 v 

pořizovací hodnotě 15.988.490,83 Kč, 

2. prezentace archeologických nálezů - technické zhodnocení 2017 (Památník Jednoty bratrské), inv. 

č. 039-00000361 v pořizovací hodnotě 163.851,28 Kč, 

  

ve znění dle přílohy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry na zasedání dne 29.11.2017 po projednání doporučila RM podat návrh ZM 

schválit uzavření dodatku č. 17 ke zřizovací listině KIS. 

 

 

Rada města Přerova 



Rada města Přerova na své schůzi dne 2.5.2018 podala návrh ZM schválit uzavření dodatku č. 17 ke 

zřizovací listině KIS dle návrhu na usnesení.  

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora souhlasí s předloženým návrhem.  

 

Odbor ekonomiky 

Výdaje na TZ – energetická opatření MD byla z části kryta účelovou dotací ve výši 3.361.350,80 Kč. 

Přijatá dotace měsíčně kompenzuje účetní odpisy částkou 5.631,- Kč (předpokládaná doba 

odepisování 50let). Kompenzace se projeví ve snížení provozního příspěvku, který poskytuje 

zřizovatel na odpisy dlouhodobého majetku předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Kulturní 

a informační služby města Přerova. Uvedená kompenzace se může mírně zvýšit či snížit, a to na 

základě nastavení doby užívání majetku, který byl technicky zhodnocen.  

 

Kulturní a informační služby města Přerova 

Příspěvková organizace Kulturní a informační služby města Přerova souhlasí se záměrem zřizovatele. 

Po schválení v orgánech města požaduje, aby naší organizaci příslušný odbor majetku připravil a 

předal všechny informací potřebné k vlastnímu předání a následnému zavedení do účetní evidence 

KISmP. Předáním technického zhodnocení nemovitého majetku dojde ke zvýšení nákladů na odpisy 

nemovitého majetku. Tyto bude organizace řešit se zřizovatelem žádostí o rozpočtové opatření. 

 

Odbor správy majetku  

Odbor správy majetku nemá ke vkladu zhodnocení do majetku KIS připomínek.  

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov v rámci investiční akce „Energetická opatření MD v Přerově“ zrealizovalo 

zateplení vnějších obvodových stěn a viditelné části jižního štítu ze strany dvora, stropů pod střechou, 

ploché střechy nad 1. NP teplenými izolacemi, dále byla zrealizována výměna dřevěných oken za okna 

s izolačním dvojsklem, výměna stropních světlíků, dřevěných dveří v průjezdu a zateplení podlahy 

půdy tepelným izolantem.  

  

Pořizovací hodnota technického zhodnocení činila 15.988.490,83 Kč.  

  

k bodu 1. návrhu  

Dodatkem č. 10 ze dne 17.9.2013 byly vloženy do majetku svěřeného k hospodaření nemovité věci – 

objekt k bydlení č.p. 148, příslušný k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 136 v 

k.ú. Přerov (Městský dům, Kratochvílova 1) včetně příslušenství v účetní hodnotě 48.823.238,39 Kč a 

pozemek p.č. 136 zast. pl. a nádvoří v účetní hodnotě 219.150,- Kč.  

  

Vzhledem k tomu, že je nutné navýšit hodnotu budovy MD o toto technické zhodnocení – Energetické 

opatření MD v Přerově a měsíčně tento dlouhodobý majetek příspěvkovou organizací KIS odepisovat, 

bude technické zhodnocení dodatkem č. 17 vloženo do majetku svěřeného k hospodaření KIS. 

  

Měsíční odpisy technického zhodnocení činí částku 26.648,- Kč.  

  

k bodu 2. návrhu 

Dodatkem č. 16 ze dne 22.8.2017 byly vloženy do majetku svěřeného k hospodaření nemovité věci – 

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

archeologických nálezů v Přerově", která stojí na pozemku p.č. 237/2, inv. č. 039-00000264 v účetní 

hodnotě 1.036.991,70 Kč (Památník jednoty Bratrské). 



  

Vzhledem k tomu, že je nutné rozšířit část stávající již vložené stavby do hospodaření o "Prezentaci 

archeologických nálezů - technické zhodnocení 2017", inv. č. 039-00000361 v účetní hodnotě 

163.851,28 Kč, bude technické zhodnocení dodatkem č. 17 vloženo do majetku svěřeného k 

hospodaření KIS.  

  

Jedná se o např. kovový prvek pro pylon u památníku, ocelová atypická lavice včetně dřevěných 

sedáků. 

  

Předloženým materiálem je řešeno vložení technického zhodnocení MD a technického 

zhodnocení prezentace archeologických nálezů - Památník jednoty Bratrské do majetku 

svěřeného k hospodaření KIS.  

 

 


