
Pořadové číslo:  24/5 

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 13.04.2022 

Návrh pro 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 4. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov a J.B. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov a J.B. za podmínky 

finančního krytí 

 

2 pověřuje primátora města Ing. Petra Měřínského k podpisu darovací smlouvy dle bodu č. 1 

 

3 schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

  

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet vpo 

úpravě 

  025 Projektové dokumentace 

(investice) 

32 405,1* -10,0 32 395,1 

6171 021 Činnost místní správy 

(úklid TGM 16) 

0,0 +10,0 10,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

  

rozpočet po 

úpravě 

  

  Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

39 238,9* +10,0 39 248,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor řízení projektů a investic 

Odbor řízení projektů a investic doporučuje schválit usnesení v předloženém znění. 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové 

opatření – převod finančních prostředků k výše uvedenému účelu. 

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město je spoluvlastníkem objektu náměstí T.G.Masaryka 555/16 (dále jen TGM 16), stojící 

na parcele č. 194. Stavební objekt TGM 16 byl uveden do provozu v 1969. Jedná se o podsklepenou  

5-ti podlažní budovu se 6-tým ustoupeným podlažím. Dle archivních podkladů se jedná o stavbu          

s kombinovanou ocelobetonovou konstrukcí, ocelovými sloupy a průvlaky. Objekt je celoplošně 

podsklepen, obvodový plášť je tvořen ve východním a západním průčelím cihelným zdivem a hlavní 

podélné fasády jsou tvořeny boletickými panely. Tento objekt není zateplen.  

  

Objekt TGM 16 je určen k celkové rekonstrukci se záměrem zřídit zde budovu magistrátu. Z důvodu 

plánované rekonstrukce se v současné době zpracovává projektová dokumentace včetně všech 

potřebných dokumentací pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, provádění stavby a 

dalších souvisejících dokumentací, včetně položkových rozpočtů a výkazů výměrů na realizaci 

rekonstrukce objektu. Rada města Přerova č. 58 dne 11. 3. 2021 rozhodla, že vybraným dodavatelem 

kompletní projektové dokumentace „Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ je 

účastník výběrového řízení Anagram & Gruppa L.L.C., Strovolou 77, Nicosia, Cyprus, registration 

number CY 10413798Β.  

V rámci zpracování dokumentace je řešena spolu s technickými parametry také inženýrská činnost       

a majetkoprávní vztahy. Objekt TGM 16 stojí na parcele č. 194, sousedící s objektem nám.                 

T. G. Masaryka 66/15 (dále TGM 15), stojící na pozemku parc. č. 197, jejímž vlastníkem je J.B. 

Odbor PRI vstoupil s vlastníkem pozemku v jednání v záležitosti souhlasu k budoucí rekonstrukci 

objektu TGM 16. Vlastník pozemku si podmínil vydání souhlasu finanční kompenzací, darem, ve výši 

10 tis. Kč, které použije na následné úklidové práce v průběhu stavby a očištění střešního pláště po 

ukončení stavebních prací. Tento požadavek byl vedením SMP odsouhlasen. 

Bez získání souhlasu p. B. není možné zahájit společné stavební a územní řízení plánované 

rekonstrukce TGM 16. 

  

Rada města doporučila zastupitelstvu města pod usnesením č. 3030/82/6/2022 uzavřít darovací 

smlouvu mezi statutárním městem Přerov a J.B. 

  

Příloha č. 1 Darovací smlouva  

 

 


