
Pořadové číslo:  13/7 

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:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

Ing. Jiřina Vaškových, referentka 

Název návrhu: 

Redigitalizace kina Hvězda 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu "Redigitalizace kina Hvězda“, z 

Programu na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 

2020, dle důvodové zprávy, 

 

2 prohlašuje že statutární město Přerov je vlastníkem objektu č.p. 243 (Kino Hvězda), 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. schůze dne 14.5.2020 a  svým usnesením  č. 

1392/37/7/2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit jednotlivé body předkládaného 

materiálu. 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora, Kulturní a informační služby města Přerova doporučují schválit navrhované 

usnesení.  

 

 

 

 



Odbor PRI, oddělení investic 

Odbor řízení projektů  a investic, oddělení investic doporučuje schválit návrh usnesení v předloženém 

znění. Zastupitelstvo města Přerova  schválilo  usnesením č. 451/12/6/2020  posílení rozpočtu ve výši 

3 900,0 tis. Kč, aby byla tato investice finančně kryta.  

 

 

Důvodová zpráva: 

Krajský úřad Olomouckého kraje vypsal dotační titul Program na podporu investičních projektů v 

oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020. Odbor řízení projektů a investic postupně připravuje 

na základě usnesení RM č. 1392/37/7/2020 ze dne 14.5.2020 žádost o dotaci na projekt Regitalizace 

kina Hvězda. 

  

Už v době převzetí kina Hvězda v roce 2016 smluvní partner AV MEDIA Praha poukazoval na blížící 

se konec životnosti projektoru, sloužícího již od ledna 2009. Životnost projektoru je výrobcem 

stanovena do 15.000 hodin provozu, skutečnost v prosinci 2019 byla 21 000 hodin. Kino Hvězda 

ročně odehraje tisícovku filmových představení. Lampa je v provozu denně 4 až 6 hodin, celkem 364 

dní v roce.  

  

V roce 2018 došlo k poruše chlazení projektoru a přestalo, nenávratně, pracovat automatické ostření 

obrazu. Při pravidelné roční údržbě projektoru Christie CP2000-SB spojené s výměnou xenonové 

lampy bylo zjištěno, že je rozpadnutý housing filtru LAD na prismě projektoru a je nízký světelný 

výkon projektoru, a to i po výměně lampy. Nízký světelný výkon je způsoben „slepnutím“ sférického 

zrcadla umístěného u lampy projektoru. Světelný výkon se nepodařilo zvýšit ani vyčištěním dalších 

optických komponentů, čímž se potvrdilo, že světelná ztráta vzniká již na vstupu světla do optického 

systému. Zjištěné závady primárně ovlivňují projekce 3D filmů, kdy i s novou lampou je výkon tak 

slabý, že projekce nesplňuje standardy DCI. Standard světelného výkonu pro 3D projekci je 3-5fL 

(foot Labert). I po výměně lampy projektor dosáhl pouze 1,3fL. S postupným stárnutím lampy křivka 

úbytku výkonu strmě stoupá, a tím klesá světelný výkon tak, že 3D obraz už teď je velmi tmavý a 

rozostřený. Z důvodu zhoršujícího se výkonu, a tím i nesplněním technických požadavků na DCI 

projekce může dojít až k rozvázání vztahů mezi kinem a distributory filmů. Nebudeme totiž splňovat 

technické požadavky, které tvůrci filmů kladou na projekce. 

  

Z posudku, který v rámci pravidelné roční kontroly projektoru v prosinci 2019 provedl smluvní 

partner AV MEDIA Praha, jasně vyplývá, že projektor již nelze dále opravovat a je ve stavu, kdy 

může kdykoli zkolabovat. Technická podpora na Dolby 3D již byla ukončena. Na server Doremi 

skončila technická podpora. v dubnu 2020. V případě, že dojde k poruše projektoru, nelze ji odstranit z 

důvodu absence náhradních dílů. Pro úplnost informace je nutné uvést, že na stávající projektor 

Christie podpora a náhradní díly budou dostupné jen do konce roku 2020. Nový, laserový projektor 

navíc nemá xenonové lampy, jejichž výměna nás v současnosti stojí 150 000,00 Kč ročně. Úspora na 

laserovém projektoru oproti stávajícímu tak bude za deset let provozu minimálně 1,5 mil. Kč. Kvalitní 

projekcí se tak dostaneme na úroveň světových kin. 

  

Předpokládaný rozpočet nákladů na redigilizaci kina Hvězda činí celkem 6.964.626,90 Kč včetně 

DPH. Vzhledem k velké finanční náročnosti této akce se v letošním roce bude realizovat část 

redigitalizace a to nákup nového projektoru a 3D technologie. Náklady na tuto část činí 3,9 mil. Kč 

včetně DPH. 

  

Vzhledem k tomu, že provozovatelem Kina Hvězda 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. 2020 z dotačního titulu Podpora 



obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti. 

  

Informace o podmínkách dotačního titulu: 

1. Podpora je určena na investiční projekty – nákup movitých věcí do vlastnictví žadatele pro 

knihovny a kulturní zařízení nad 40.000,- Kč (např. opona, promítačka, kamera, ozvučovací a 

osvětlovací technika apod.) zaměřené cíleně na zkvalitnění podmínek pro kulturní a společenský život 

v Olomouckém kraji. 

2. Žadatelem může být právnická osoba, i 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 200.000,- Kč. 

5. Minimální spoluúčast žadatele je 30% celkových uznatelných nákladů. 

6. Realizace akce musí být ukončena do 31.12.2020. 

7. Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 08.062020 do 19.06.2020. 

8. 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. RM Přerova svým usnesením č. 1392/37/7/2020 ze dne 14.5.2020: 

a) pověřila náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou pro případná jednání s poskytovatelem 

dotace a podpisům listinných dokumentů souvisejících s administrací celého projektu.  

b) podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit podání žádosti o dotaci na realizaci projektu a to 

z Programu na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020  

c) podala návrh Zastupitelstvu města Přerova prohlásit, že statutární město Přerov je vlastníkem 

objektu č.p. 243 (Kino Hvězda), Přerov, včetně jeho zařízení a vybavení  

d) podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit deklaraci závazku ponechání majetku 

pořízeného z dotace po dobu minimálně 10 let v majetku města  

 

 


