
Pořadové číslo: 20/9

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 7.10.2013

Předloha pro 20. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční                    
dne 21. 10. 2013

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

Zpracovatel: Mgr. PETR KAROLA, vedoucí odboru vnitřní správy
FANKA VRBOVÁ, vedoucí oddělení vnitřních služeb

Název materiálu:

Bezúplatný převod nepotřebného movitého majetku z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod movitého majetku 
uvedeného v příloze č. 1 důvodové zprávy z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
příspěvkové organizace Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola, Přerov, Přerov II -
Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova :

Rada města Přerova projednala předlohu na své  72. schůzi konané dne 31. 7. 2013. 
Usnesením č.  2680/72/9/2013 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod - darování movitého majetku v celkové pořizovací ceně 41 315,95 Kč (Příloha č. 1) z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace -Základní škola 
J.A.Komenského a Mateřská škola,Přerov, Přerov II-Předmostí, Hranická 14.

Důvodová zpráva:

Vzhledem ke změnám souvisejícím se změnou zákona č. 111/2006 Sb., přešlo oddělení hmotné nouze 
a oddělení dávek pro zdravotně znevýhodněné občany k 31. 12. 2011 s veškerou agendou pod Úřad 
práce České republiky. Celkem bylo uvolněno 13 kanceláří v budově Magistrátu města Přerova, 
Smetanova 7 – 1. a 2.NP. Tato oddělení byla vybavena kancelářským nábytkem, který z důvodu stáří a 
značného opotřebení není vhodný pro dovybavení kanceláří pracovníků Magistrátu města Přerova. 
Odbor vnitřní správy, oddělení vnitřních služeb učinilo nabídku nepotřebného nábytku osadním 
výborům a jednotkám sboru dobrovolných hasičů, kteří tuto nabídku odmítli, z důvodu dostatečné 
vybavenosti nábytkem. Odbor vnitřní správy navrhuje darovat movitý majetek - příspěvkové 



organizaci – Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov, Přerov II – Předmostí, 
Hranická 14 jedná se o 13 kusů nábytku v celkové pořizovací ceně 41 315,95 Kč (viz. Příloha č. 1).

Vzhledem k tomu, že pořizovací cena movitého majetku uvedeného v příloze č. 1 převyšuje částku    
20 000,- Kč, je nezbytné, aby bezúplatný převod tohoto majetku z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace – Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, 
Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14, schválilo Zastupitelstvo města Přerova, neboť podle §85 
písm. B) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu obce 
vyhrazeno rozhodování o poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000,- Kč fyzické nebo 
právnické osobě v jednom kalendářním roce. Odbor vnitřní správy z důvodu nehospodárnosti nezadal 
zpracování znaleckého posudku k stanovení ceny v místě a čase obvyklém, neboť jde o movitý 
majetek, který byl pořízen před delší dobou, je značně opotřebený a jeho reálná cena bude proto velmi 
nízká. Náklady na zpracování znaleckého posudku by tedy byly v tomto případě zcela nepřiměřené.

Z uvedených důvodů je Zastupitelstvu města Přerova předkládán ke schválení bezúplatný 
převod nepotřebného movitého majetku z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem – Základní škola J. A. 
Komenského a Mateřská škola, Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14.


