
Pořadové číslo:  5/5 

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 23.04.2019 

Návrh pro 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 30. 4. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Modernizace scénického osvětlení v Městském domě - podání žádosti o dotaci 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu a to z Programu na podporu 

investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019, dotačního titulu 

Podpora obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti, dle důvodové zprávy, 

 

2. prohlašuje že statutární město Přerov je vlastníkem objektu č.p. 148 (Městský dům), Přerov, 

včetně jeho zařízení a vybavení, 

 

3. schvaluje deklaraci závazku ponechání majetku pořízeného z dotace po dobu minimálně 10 

let v majetku města, dle důvodové zprávy, 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova projednala materiál na své  13. schůzi dne 4.4.2019 a usnesením č. 381/13/7/2019 

podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit jednotlivé body předkládaného materiálu.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v navrhovaném znění. 

 

Kancelář primátora a Kulturní a informační služby města Přerova 

Kancelář primátora a příspěvková organizace Kulturní a informační služby města Přerova podporují 

navrhované usnesení. V Městském domě se každoročně koná celá řada akcí, jejichž kvalita je na 

scénickém osvětlení více či méně závislá. Jen v loňském roce se zde uskutečnilo 95 koncertů a 



divadelních představení, 16 lekcí tanečních, 30 plesů a dalších 30 akcí proběhlo na základě pronájmů. 

Scénické osvětlení bylo pořízeno v rámci rekonstrukce Městského domu v letech 1989 – 92. 

S ohledem na to, že prakticky slouží již 30 let, usilují KIS o celkovou modernizaci zastaralého 

osvětlení s cílem doplnit reflektory do míst, kde byl v praxi deficit. Nevyhovující jsou také halogenové 

reflektory, jejichž provoz je s ohledem na jejich výkon nákladný. 

Modernizace scénického osvětlení by měla přinést nejen novou technologii, ale také možnost 

koncepčně a barevně jiného způsobu nasvícení jeviště, odpovídající současným požadavkům. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Rada města Přerova na své 93. schůzi dne 31.5.2018 usnesením č. 3876/93/6/2018 pověřila Odbor 

řízení projektů a investic zajištěním projektové dokumentace na akci "Modernizace scénického 

osvětlení v Městském domě". 

  

Předmětem realizace je modernizace zastaralého a nedostatečného scénického osvětlení, jehož stáří 

přesahuje 30 let. Součástí řešení je instalace nového rozvaděče, dodávka nového řídícího pultu, 

doplnění řízených obvodů a modernizace světelného parku. 

Rozpočtové náklady jsou dle projektové dokumentace 1 651 331,0 Kč bez DPH (1.988.111,0 Kč s 

DPH).  

Akce je kryta v rozpočtu města v rámci schválených investičních akcí pro r. 2019 a to ve výši 2 

mil.Kč, ve výdajovém rozpočtu Odboru řízení projektů a investic. Realizace se předpokládá ve 2. 

pololetí 2019. 

Vzhledem k tomu, že provozovatelem Městského domu je příspěvková organizace KIS, bude po 

realizaci pořízený majetek předán KISu k hospodaření. 

Na spolufinancování akce lze využít dotačního programu Olomouckého kraje - Program na podporu 

investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v r.2019 z dotačního titulu Podpora 

obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti. 

  

Informace o podmínkách dotačního titulu: 

1. Podpora je určená na nákup movitých věcí do vlastnictví žadatele nad 40 tis.Kč za jednu věc. Jedná 

se o investiční výdaje. 

2. Žadatelem může být právnická osoba, ne příspěvková organizace. 

3. Žadatel může v rámci dotačního titulu podat pouze 1 žádost.  

4. Minimální výše dotace je 40 tis.Kč, max výše dotace je 200 tis.Kč. 

5. Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3.6.2019 do 17.6.2019. 

6. Jako povinná příloha žádosti je poskytovatelem dotace vyžadován ověřený výpis usnesení 

zastupitelstva města obsahující prohlášení k vlastnickým a jiným věcným právům, deklaraci závazku 

ponechání majetku pořízeného z dotace po dobu minimálně 10 let v majetku obce a souhlas s realizací 

akce, na niž je požadována dotace. 

S ohledem na tento požadavek zpracoval Odbor řízení projektů a investic uvedené body návrhu na 

usnesení. 

  

Pro případná jednání s poskytovatelem dotace a podpisům listinných dokumentů souvisejících s 

administrací celého projektu byla radou města pověřena náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová.  

 

 


