
Pořadové číslo:  15/3.6.2. 

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 12.10.2020 

Návrh pro 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 10. 

2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 

Přerova - dodatek č. 19 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a 

informační služby města Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření dodatku č. 19 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, č. 17 ze dne 23.5.2018 a č. 18 ze dne 29.8.2018, kterým se upravuje zřizovací listina tak, 

že se do majetku svěřeného k hospodaření vkládá modernizace scénického osvětlení Městského domu 

v Přerově, inv. č. 404-00000067 v pořizovací hodnotě 1.896.725,25 Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova  

Rada města Přerova na své schůzi dne 10.9.2020 podala návrh ZM schválit uzavření dodatku č. 19 ke 

ZL KIS dle návrh na usnesení.  

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora souhlasí s předkládaným návrhem. 

 

Odbor ekonomiky 



Modernizace scénického osvětlení byla zaevidována a zařazena do užívání 30.10.2019 v pořizovací 

hodnotě 1 896 725,25 Kč na kartu majetku inv. č. 404-00000067 a od tohoto data je městem měsíčně 

odepisována.  Dne 14.11.2019 byla připsána na účet města k tomuto majetku dotace od Olomouckého 

kraje ve výši 70 000,00 Kč. Je třeba, aby mezi zařazením do užívání a svěřením k hospodaření 

nedocházelo k prodlevám. 

 

Kulturní a informační služby města Přerova 

Organizace souhlasí se záměrem zřizovatele. 

 

Odbor správy majetku 

Odbor správy majetku souhlasí s vložením nemovité věci do hospodaření KIS.   

 

Důvodová zpráva: 

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.  

  

Dále dodatkem č. 17 ze dne 23.5.2018 bylo vloženo do majetku svěřeného k hospodaření technické 

zhodnocení stavby občanského vybavení č.p. 148 (Městský dům, Kratochvílova 1) - energetické 

opatření Městského domu, inv. č. 404-00000057, v pořizovací hodnotě 15.988.490,83 Kč a tím došlo 

k navýšení hodnoty budovy MD.  

  

Vzhledem k tomu, že je nutné taktéž navýšit hodnotu budovy MD o tuto modernizaci scénického 

osvětlení ve výši 1.896.725,25 Kč a měsíčně tento dlouhodobý majetek příspěvkovou organizací KIS 

odepisovat, bude modernizace scénického osvětlení dodatkem č. 19 vložena do majetku svěřeného k 

hospodaření KIS. 

  

Jedná se modernizaci scénického osvětlení a pracovního osvětlení jeviště, dodávka nových rozvaděčů, 

řídícího pultu a doplnění řízených obvodů. Stávající světelný pult byl vyměněn za pult pro ovládání 

konvenčních i inteligentních světel.  

  

Předloženým materiálem je řešeno vložení modernizace scénického osvětlení MD do majetku 

svěřeného k hospodaření KIS.  

 

 


