
Pořadové číslo: 24/3.5.2.

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 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
OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky

Název materiálu:

Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - vyšívaný 
prapor do vlastnictví SDH Henčlov. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje bezúplatný převod movité věci - vyšívaného praporu (dle přílohy) z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví spolku Sbor dobrovolných hasičů Henčlov, se 
sídlem Přerov VIII - Henčlov, Sokolů 93/26, IČ 65914198.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor správy majetku 

Odbor správy majetku nemá připomínek k bezúplatnému převodu movité věci.

Odbor ekonomiky

V minulosti byl takto pořízený majetek (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 nově pořízený majetek byl veden pod Odborem 
ekonomiky - oslavy,  až na malé výjimky se starý majetek dohledal a pravidelně tento majetek 
byl inventarizován. Odbor ekonomiky, vzhledem k centralizaci majetku, tento majetek v 
měsíci květnu 2014 předal Odboru majetku. Je na zvážení orgánů města, zda schválí výše 
uvedený návrh na usnesení.

Sbor dobrovolných hasičů Henčlov

Sbor dobrovolných hasičů Henčlov s bezúplatným převodem movité věci do jeho vlastnictví 
souhlasí. 

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 92. schůzi dne 4.6.2014 po projednání podala návrh ZM schválit 
bezúplatný převod movité věci dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Na jednání ve věci dořešení užívání movitých věcí - oslavového majetku bylo dohodnuto, že 
bude odborem správy majetku dořešeno i užívání movité věci - vyšívaného praporu, který je 
užíván spolkem Sbor dobrovolných hasičů Henčlov, se sídlem Přerov VIII - Henčlov, Sokolů 
93/26, IČ 65914198 (dále SDH).

Vyšívaný prapor je ve vlastnictví StMPr a byl zakoupen dne 23.7.2008 v pořizovací hodnotě 
60.000,-Kč a zaevidován pod inv. č. 207/780. 

Dle znaleckého posudku vyhotoveného Ivanem Klvačem dne 12.5.2014 činí hodnota praporu 
30.000,-Kč (bez DPH).

Movitá věc bude převedena do vlastnictví SDH Henčlov darovací smlouvou. 

Pro informaci odbor správy majetku uvádí, že SDH užívá nemovitosti - prostory, pozemek a 
movité věci, objektu Zakladatelů 14 v místní části Henčlov na základě smlouvy o výpůjčce ze 
dne 30.8.2013. Účelem výpůjčky prostor a vybavení je zajištění činnosti SDH v oblasti 
požární ochrany. Výpůjčka je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce. 

Předloženým materiálem je řešeno užívání movité věci - praporu bezúplatným 
převodem z vlastnictví StMPr.


