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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 01.06.2020 

Návrh pro 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 6. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Mgr. Lucie Soldanová, vedoucí oddělení 

Marcela Poláková, referentka 

Název návrhu: 

Dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, 

p.o. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby 

města Přerova, p.o. se sídlem Přerov, Kabelíkova 14a, IČ: 49558854 vydané dne 3.11.2009, 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.2.2010, dodatku č. 2 ze dne 15.12.2010, dodatku č. 3 ze dne 

27.4.2011, dodatku č. 4 ze dne 29.6.2011, dodatku č. 5 ze dne 7.2.2012, dodatku č. 6 ze dne 

6.11.2012, dodatku č. 7 ze dne 7.2.2012, dodatku č. 8 ze dne 9.9.2015 a dodatku č. 9 ze dne 

28.2.2019. Dodatkem č. 10 statutární město Přerov, jako zřizovatel, předává s účinností od 

1.8.2020 do hospodaření Sociálním službám města Přerova, příspěvkové organizaci nemovitý 

majetek prostory sloužící k podnikání - kuchyňský blok - pavilon A a bufet - pavilon C o 

celkové výměře 229,48 m2 v objektu občanské vybavenosti č.p. 3217, Kabelíkova 14a, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov, 

jehož pořizovací hodnota činí 9.787.095,67 Kč, v zůstatkové hodnotě k 1.8.2020. 

 

2. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí jejichž soupis je uveden v příloze č. 1 tvořících 

vybavení prostor sloužících k podnikání předávaných dle bodu 1. návrhu usnesení. Nejprve 

bude uzavřena budoucí darovací smlouva mezi statutární městem Přerov, jako budoucím 

dárcem, a příspěvkovou organizací Sociální služby města Přerova, p.o., se sídlem Přerov, 

Kabelíkova 14a, IČ: 49558854, jako budoucím obdarovaným, darovací smlouva bude 

uzavřena po vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé, s účinností od 

1.8.2020. 

 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 37. schůzi dne 14.5.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

uzavření dodatku č. 10 zřizovací listiny a bezúplatný převod movitých věcí dle bodu 1 a 2 návrhu 

usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Část prostor situovaných v 1 NP budovy občanské vybavenosti č.p. 3217, příslušné k části obce Přerov 

I. - Město, která je součástí pozemku p.č. 5196 v k.ú. Přerov (Domov pro seniory) a movité věci 

tvořící vybavení těchto nebytových prostor, jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova. Uvedené 

nemovité a movité věci jsou nezbytné pro poskytování služeb – zabezpečení celodenní stravy pro 

uživatele Domova pro seniory a obědů pro uživatele Denního pobytu, obědů pro zaměstnance a 

zajištění provozu bufetu, kdy tyto služby zajišťuje prostřednictví externího dodavatele příspěvková 

organizace Sociální služby města Přerova, se sídlem Přerov, Kabelíkova 14a, IČ: 49558854 (dále jen 

SSMP).  

  

V současné době jsou uvedené prostory a movité věci užívány příspěvkovou organizací, Zařízení 

školního stravování Přerov, se sídlem Přerov I – Město, Kratochvílova 30, IČ: 49558277 a to na 

základě nájemní smlouvy o nájmu nemovitých věcí.  

Pro zajištění dodávky stravy obyvatelům Domova pro seniory SSMP vždy před uplynutím smluvního 

vztahu připravují zadávací dokumentaci pro výběr nového dodavatele služby „Zabezpečení celodenní 

stravy pro uživatele Domova pro seniory a obědů pro uživatele Denního pobytu, obědů pro 

zaměstnance zadavatele a zajištění provozu bufetu“ na další období s tím, že je nezbytné poskytnutí 

výše uvedených nebytových prostor a movitých věcí vybranému uchazeči. Podmínky, za jakých budou 

tyto prostory poskytnuty vybranému uchazeči, musí být součástí zadávacích podmínek. 

Protože však tyto prostory využívané dodavateli služby jsou majetkem města, musí být uzavření 

nájemní smlouvy s dodavatelem uzavíráno po předchozím projednání záměru a schválení uzavření 

nájemní smlouvy Radou města Přerova. Zadávací řízení a uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem 

stravy pak řeší SSMP. Tím vznikají komplikace, zejména problém s časovou návazností.  

Protože prostory jsou umístěné v budově Domova pro seniory a byly vybudovány a slouží pro 

zabezpečení stravy klientů domova, je navrhováno, aby prostory kuchyňské bloku A a bufetu B byly 

svěřeny k hospodaření SSMP, které zajišťují i ostatní služby pro seniory a budou tedy rozhodovat i o 

využívání prostor kuchyňského bloku a bufetu a uzavírat nájemní smlouvy na jejich užívání 

samostatně.  

Uvedené nebytové prostory v pořizovací hodnotě 9.787.095,67 Kč jsou po dobu od zařazení do 

majetku města odepisovány statutárním městem Přerov, budou předány k hospodaření SSMP v 

zůstatkové hodnotě, která bude vyčíslena ke dni předání t.j. 1.8.2020.  

  

V bodě 2. návrhu usnesení je předkládán bezúplatný převod movitých věcí, které tvoří vybavení 

předmětných prostor a které jsou pro jejich provoz a pro zajištění služby dodávky stravy nezbytné. Pro 

stanovení výše veřejné podpory, která darováním předmětných movitých věcí příspěvkové organizaci 

vznikne, je nutno stanovit obvyklou cenu darovaných věcí, proto bude nejprve uzavřena budoucí 

darovací smlouva mezi statutární městem Přerov, jako budoucím dárcem, a příspěvkovou organizací 

Sociální služby města Přerova, p.o., se sídlem Přerov, Kabelíkova 14a, IČ: 49558854, jako budoucím 

obdarovaným, darovací smlouva bude uzavřena po vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny 

obvyklé, s účinností od 1.8.2020. 

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání dodatek zřizovací listiny příspěvkové 

organizace Sociální služby města Přerova, kterým se svěří do hodpodaření prostory 

kuchyňského bloku a bufetu v budově Domova pro seniory a bezúplatný převod movitých věcí 

tvořících vybavení těchto prostor.  

 



 


