
Pořadové číslo:  22/3.6.4. 

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 25.11.2021 

Návrh pro 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 12. 2021 

Zpravodaj:  Zácha Michal, člen Zastupitelstva města Přerova 

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.  20 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a 

informační služby města Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření dodatku č. 20 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, č. 18 ze dne 29.8.2018 a č. 19 ze dne 5.11.2020, kterým se 

upravuje zřizovací listina tak, že se do majetku svěřeného k hospodaření vkládá pozemek p.č. 239 

zast. pl. a nádvoří o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba technického vybavení bez 

č.p./č.e., inv. č. 020-00000541 v pořizovací hodnotě 600.000,- Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora souhlasí s předloženým materiálem. 

 

Kulturní a informační služby města Přerova 

Kulturní a informační služby města Přerova souhlasí s předloženým materiálem. 

 

 

 

 



Odbor ekonomiky 

Vzhledem k tomu, že město nezískalo prostředky z úplatného převodu, je z hlediska odboru 

ekonomiky podstatné, aby příspěvková organizace v souvislosti s vložením předmětného objektu k 

hospodaření nepožadovala navýšení příspěvku na provoz. 

V současné době jsou, jak výše uvedený pozemek, tak stavba technického vybavení, evidovány v 

majetku statutárního města. 

 

 

Rada města Přerova  

Rada města Přerova na své schůzi dne 18.11.2021 podala návrh ZM schválit uzavření dodatku č. 20 

dle návrhu na usnesení.  

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Nemovitosti - pozemek p.č. 239 zast. pl. a nádvoří o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je 

stavba technického vybavení bez č.p./č.e. (bývalá trafostanice Na Marku) byly součástí koncepce 

zbytného majetku a byly nabízeny k odprodeji v rámci vyhlášeného výběrového řízení.  

  

Na základě vyjádření Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky zabývat se možností vybudovat v 

objektu bývalé trafostanice sociální zařízení (WC) pro potřeby pořádání hudebních akcí v dané 

lokalitě, případně nemovitou věc využít jako zázemí pro festival a hudební akce (konkrétně by se 

jednalo např. o šatny pro účinkující, zázemí pro pořadatele, malý sklad) a předat jej do užívání a 

správy Kulturním a informačním službám města Přerova, neschválilo Zastupitelstvo města Přerova na 

svém jednání dne 6.9.2021 usnesením č. 2308/20/4/2021 úplatný převod pozemku p.č. 239 zast. pl. a 

nádvoří o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba technického vybavení bez č.p./č.e. z 

vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví zájemce z výběrového řízení za nabídnutou kupní 

cenu ve výběrovém řízení ve výši 602.000,-Kč. 

  

S ohledem na výše uvedené vyjádření Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky budou nemovitosti 

bývalé trafostanice Na Marku vloženy dodatkem č. 20 do majetku svěřeného k hospodaření KIS.   

Předloženým materiálem je řešeno vložení nemovitostí bývalé trafostanice Na Marku do 

majetku svěřeného k hospodaření KIS.  

 

 


