
Pořadové číslo:  41/3.6.2. 

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 17.08.2018 

Návrh pro 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 8. 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. 18 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a 

informační služby města Přerova a uzavření darovací smlouvy 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 18 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, č. 16 ze dne 22.8.2017 a č. 17 ze dne 23.5.2018, kterým se upravuje 

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

  

- objekt občanské vybavenosti č.p. 3448, (Hvězdárna) příslušný k části obce Přerov I-Město, 

na pozemku 

p.č. 5276/4 v k.ú. Přerov, včetně součástí a příslušenství, v celkové účetní ceně 

1.373.773,90Kč, 

  

- pozemek p.č. 5276/2 ost. pl., ost. komunikace o výměře 246 m2 v k.ú. Přerov v účetní ceně 

750,-Kč,  

  

- pozemek p.č. 5276/4 zast. pl. a nádvoří o výměře 308 m2 v k.ú. Přerov v účetní ceně 

29.455,-Kč,  

  

- pozemek p.č. 5276/19 ost. pl., ost. komunikace o výměře 41 m2 v k.ú. Přerov v účetní ceně 

123,-Kč, ve znění přílohy č. 1. 



  

Dodatek nabývá účinnosti od 1.9.2018. 

 

2. schvaluje uzavření darovací smlouvy na movité věci v celkové účetní ceně 25.632,- Kč, 

(seznam bude přílohou smlouvy) mezi statutárním městem Přerov, jako dárcem a 

příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-

Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, jako obdarovaným, ve znění dle přílohy č. 2, a to 

za podmínky, že Zastupitelstvo města Přerova schválí uzavření dodatku č. 18 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, č. 16 ze dne 22.8.2017 a č. 17 

ze dne 23.5.2018, dle bodu 1. návrhu na usnesení. Darovací smlouva nabývá účinnosti od 

1.9.2018. 

 

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

2. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku  

Vzhledem k tomu, že současný nájemce Astronomický klub Přerov je v likvidaci a jejich činnost bude 

ukončena, bylo ze strany odboru správy majetku a komunálních služeb vyhodnoceno, že by bylo 

vhodné zachovat i nadále provoz „Hvězdárny“, ve stejném, případně obdobném režimu. (V současné 

době zde probíhají mimo jiné také přednášky pro školy a školky). Po dohodě s likvidátorem dojde k 

ukončení současné nájemní smlouvy a zařízení, které patřilo spolku, může likvidátor převést na novou 

organizaci, která by činnost hvězdárny zajišťovala. Jelikož již v minulosti probíhala ohledně 

„Hvězdárny“ jednání s organizací KIS, bylo ze strany MAJ svoláno jednání, ze kterého vzešlo, že 

provoz touto organizací se jeví jako velmi vhodný. Zároveň však upozorňujeme, že jelikož budova 

Hvězdárny měla do konce roku 2017 neznámého vlastníka a probíhala jednání s ÚZSVM o jejím 

převodu na statutární město Přerov, neprováděli se na této budově žádné větší opravy a rekonstrukce, 

tudíž bude nutné v budoucnu do Hvězdárny investovat finanční prostředky. Odbor správy majetku a 

komunálních služeb tedy doporučil schválit dohodu o skončení nájmu a svěřit Hvězdárnu k 

hospodaření organizaci KIS, která by zajišťovala její další provoz.   

 

 

 

Odbor ekonomiky 

Z hlediska odboru ekonomiky v materiálu chybí konkrétnější informace, jaký dopad na rozpočet 

statutárního města bude mít provozování Hvězdárny organizací KIS a realizace oprav ze strany odboru 

správy majetku a komunálních služeb. Ve stanovisku předmětné organizace je pouze uvedeno, že 

zvýšené náklady budou řešit se zřizovatelem žádostí o rozpočtové opatření. § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné upravuje          

i situace, kdy je možné provést rozpočtové opatření po provedení rozpočtově nezajištěného výdaje – 

havárie ohrožující životy a majetek, plnění peněžní povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím       

a při obdržení dotace před koncem kalendářního roku. Žádost o posílení rozpočtu na výdaje spojené s 

provozováním Hvězdárny od 01.09.2018 odbor ekonomiky neobdržel. 

 

 

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 nemovitého majetku dojde ke zvýšení nákladů organizace na odpisy nemovitého 

majetku stanovených pro rok 2018. S přihlédnutím ke skutečnosti, že organizace má zajišťovat i 

přednášky a další vzdělávací činnost pro veřejnost, je předpoklad, že dojde k uzavření dohod o 

provedení práce, případně dohod o pracovní činnosti a tím i navýšení nákladů na chod zařízení. Tyto 

zvýšené náklady bude organizace řešit se zřizovatelem žádostí o rozpočtové opatření. 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora souhlasí s navrženým usnesením. 

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry na zasedání dne 18.7.2018 doporučila RM schválit uzavření dohody o skončení 

nájmu, podat návrh ZM schválit dodatek č. 18 ke ZL KIS a uzavřít darovací smlouvu na movité věci.  

 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 9.8.2018 schválila uzavření dohody o skončení nájmu, podala 

návrh ZM schválit uzavření dodatku č. 18 ke ZL KIS a uzavření darovací smlouvy na movité věci dle 

návrhu na usnesení v bodu 1 a 2.  

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov je vlastníkem nemovitostí Hvězdárna: 

- objektu občanské vybavenosti č.p. 3448, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

5276/4 

v k.ú. Přerov, včetně součástí a příslušenství, v celkové účetní ceně 1.373.773,90Kč, 

- pozemku p.č. 5276/2 ost. pl., ost. komunikace o výměře 246 m2 v k.ú. Přerov v účetní ceně 750,-Kč,  

- pozemku p.č. 5276/4 zast. pl. a nádvoří o výměře 308 m2 v k.ú. Přerov v účetní ceně 29.455,-Kč,  

- pozemku p.č. 5276/19 ost. pl., ost. komunikace o výměře 41 m2 v k.ú. Přerov v účetní ceně 123,-Kč. 

  

Účetní cena movitých věcí – drobného hmotného majetku do 40.000,-Kč (např. židle, astronomické 

hodiny, astronomický dalekohled) činí 25.632,-Kč.  

  

  

Prostory v objektu Hvězdárny a pozemky p.č. 5276/4, p.č. 5276/2 užívá na základě nájemní smlouvy 

ze dne 20.11.1995, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.3.2005 spolkem Astronomický klub Přerov, se 

sídlem Přerov I-Město, P.O.BOX 97, IČ 61985431, zastoupený likvidátorem Ing. Martinou 

Mitinovou. Nájem je uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Výše nájemného činí 

100,-Kč/rok. Účelem nájmu je využití nemovitostí pro provozování hvězdárny – astronomický klub.  

  

Vzhledem k tomu, že s provozovatelem Hvězdárny spolkem Astronomický klub Přerov bude 

ukončena činnost z důvodu, že spolek je v likvidaci a nemovitosti by nebyly provozovány, bylo 

dohodnuto, že nemovitosti Hvězdárny budou vloženy do majetku svěřeného k hospodaření KIS a se 

spolkem Astronomicky klub Přerov tudíž bude uzavřena dohoda o skončení nájmu ke dni 31.8.2018.  

  

Rada města Přerova na své schůzi dne 9.8.2018: 

  



1. schválila uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 

20.11.1995, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.3.2005, na objekt občanské vybavenosti č.p. 3448, 

(Hvězdárna), příslušný k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5276/4 a pozemek p.č. 5276/4 

zast. pl. a nádvoří o výměře 308 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a spolkem Astronomický klub Přerov, se sídlem Přerov I-Město, P.O.BOX 97, IČ 

61985431, zastoupený likvidátorem Ing. Martinou Mitinovou, jako nájemcem, ke dni 31.8.2018, 

  

2. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 18 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova dle bodu 1 návrhu na usnesení, s 

účinností od 1.9.2018, 

  

3. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření darovací smlouvy na movité věci v 

celkové účetní ceně 25.632,- Kč mezi StMPr, jako dárcem a příspěvkovou organizací Kulturní a 

informační služby města Přerova, jako obdarovaným, dle bodu 2 návrhu na usnesení. 

  

Předloženým materiálem je řešeno vložení nemovitostí Hvězdárny do majetku svěřeného k 

hospodaření KIS.  

 

 


