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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 9.6.2014

Předloha pro 24. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 6. 
2014

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
Bc. MILOSLAV DOHNAL, vedoucí oddělení majetkoprávní
IVANA KOZÁKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního
Ing. DANIELA NOVOTNÁ, vedoucí odboru Kanceláře primátora
OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
Jaroslav Macíček, Mgr. , ředitel p.o. Kulturní a informační služby města 
Přerova

Název materiálu:

Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - oslavový 
majetek do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města 
Přerova. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje bezúplatný převod movitých věcí (oslavový majetek) dle přílohy č. 1 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a informační 
služby města Přerova, se sídlem Přerov I - Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku doporučuje schválit návrh usnesení v navrhovaném znění.  

Kancelář primátora



Kancelář primátora s navrhovaným řešením souhlasí, neboť Kulturní a informační služby 
města Přerova tento movitý majetek využívají při zajišťování kulturních akcí.

Kulturní a informační služby města Přerova

Kulturní a informační služby města Přerova využívají movitý majetek, uvedený v příloze 
tohoto materiálu, při realizaci nebo propagaci městských kulturních akcí, proto organizace 
nemá připomínky k předloženému materiálu a souhlasí s jeho zněním. 

Odbor ekonomiky

V minulosti byl majetek pořízený z finančních prostředků na oslavy předáván z vlastnictví 
města do vlastnictví spolků, příspěvkových organizací apod.  Pokud měl být využíván, ať již 
samotným spolkem, nebo organizací, mnohdy se pátralo, kde se vůbec nachází. Vzhledem k 
nízké ceně byl totiž mnohdy veden jen v pomocné evidenci. Po převzetí agendy oslav 
odborem ekonomiky se vzápětí hledal majetek, který sloužil jak příspěvkové organizaci, tak 
samotnému městu a nemohl se dohledat (např. mikrofony, radiomagnetofon, rošt na opékání 
apod). Z tohoto důvodu byl nově pořízený majetek veden pod odborem ekonomiky – oslavy. 
Až na malé výjimky se starý majetek podařilo dohledat a následně byl veškerý „oslavový“  
majetek pravidelně inventarizován. Odbor ekonomiky, vzhledem k centralizaci majetku, tento 
majetek v měsíci květnu 2014 předal odboru správy majetku a komunálních služeb. 
Dále v materiálu není uvedeno, jakým způsobem bude pak řešen vztah mezi městem a 
příspěvkovou organizací, kdy bude tento majetek používán na akce, související s oslavami 
města. Příspěvková organizace, pokud nerozhodne zřizovatel jinak, musí uplatnit minimálně 
výši nákladů s tím spojených (správní režie). Odpisy, vzhledem k výši majetku, Odbor 
ekonomiky nepředpokládá.  U jiných akcí, pokud by město chtělo tento majetek využít, by 
mohla být povolena výjimka, a to například souhlas s výpůjčkou.  
Je tedy na zvážení orgánů města, zda schválí výše uvedený návrh na usnesení.

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 92. schůzi dne 4.6.2014 po projednání podala návrh ZM schválit 
bezúplatný převod movitých věcí do vlastnictví KIS dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Z důvodu dořešení užívání movitých věcí, tzv. oslavového majetku proběhlo jednání za účasti 
odboru správy majetku, kanceláře primátora, útvaru interního auditu, zástupců KIS a TSMP. 
Na jednání bylo dohodnuto, že movité věci užívané TSMP budou řešeny samostatným 
materiálem po vyhotovení znaleckého posudku na ocenění movitých věcí. 

Movité věci užívané KIS budou z vlastnictví StMPr do vlastnictví KIS převedeny darovací 
smlouvou a jsou přílohou předlohy. 

Jedná se o movité věci - hmotný majetek do 3.000,-Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek 
nad 3.000,- Kč do 40.000,-Kč, jako např. ALU židle, sety – stůl a lavice, které jsou 
uskladněny v restauraci Michalov a slouží pro kulturní akce pořádané v parku Michalov, 
fotografie a výstavní panely umístěné v Městském domě, v malém sále a na chodbách 



Městského domu.

Účetní hodnota převáděných movitých věcí (hmotný majetek do 3.000,-Kč) činí 119.074,-Kč.

Účetní hodnota převáděných movitých věcí (drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40.000,-
Kč) činí 108.605,-Kč.

Pro úplnost odbor správy majetku uvádí, že na část převáděných movitých věcí (ALU židle, 
židle LD, sety a reklamní banery) je uzavřena smlouva o výpůjčce ze dne 25.3.2013. Smlouva 
je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem výpůjčky je využití 
předmětu výpůjčky (movitých věcí) pro zabezpečení oslav pořádaných přednostně StMPr a v 
případě, že předmětu výpůjčky nebude třeba k zajišťování oslav pořádaných StMPr, k 
zajišťování oslav pořádaných jinými osobami. 

Dodatkem č. 1 ke smlouvě o výpůjčce bude z předmětu výpůjčky vyjmut reklamní baner 1 x 
10 m - Přerovské hody v hodnotě 7.497,- Kč, který bude vyřazen z důvodu jeho zničení a 
neopravitelnosti. 

Uzavřením darovací smlouvy mezi StMPr a KIS dojde ke skončení smlouvy o výpůjčce. 

Předloženým materiálem je řešeno užívání movitých věcí, které budou převedeny do 
vlastnictví KIS darovací smlouvou. Jedná se o majetek, který KIS užívá, případně 
užíval, k naplňování své hlavní činnosti jako např. kulturní služby (zajištění kulturních 
akcí pořádaných zřizovatelem). KIS bude nadále o darovaný majetek pečovat, udržovat 
jej a obnovovat.


