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Předloha pro 25. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 9. 
2014

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
Ing. 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 stautárního města Přerova do vlastnictví 
KIS.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje bezúplatný převod movitých věcí:
- plynový kotel s nepřímým ohřevem 150l, č. BI-90/150 G, pořizovací cena 131.877,90 Kč,
- židle - křesla čalouněná Merano, 50ks, pořizovací cena 296.650,- Kč,
- stůl MAS Granvin, 8ks, pořizovací cena 183.736,- Kč, 
- závěs sametový Alcatraz včetně řasící pásky, 90 bm, pořizovací cena 61.300,-Kč, 
- záclony Praclík včetně krejčovské úpravy, 70 bm, pořizovací cena 8.300,-Kč, 
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: 30.9.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:



Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 97. schůzi dne 25.8.2014 po projednání schválila uzavření 
smlouvy o výpůjčce na užívání movitých věcí na 1 měsíc a zároveň podala návrh ZM schválit 
bezúplatný převod těchto movitých věcí do vlastnictví KIS. 

Odbor správy majetku

Odbor správy majetku doporučuje uzavřít do doby převodu movitých věcí do vlastnictví KIS 
smlouvu o výpůjčce, kterou bude ošetřeno majetkoprávní užívání movitých věcí. 

Kancelář primátora

Kancelář primátora doporučuje postupovat ve věci výpůjčky a následného převodu movitých 
věcí, které budou využívány provozovatelem Městského domu tak, jak je navrženo v 
usnesení.

Kulturní a informační služby

Kulturní a informační služby města Přerova jsou provozovateli Městského domu, na základě 
usnesení Zastupitelstva města Přerova, od 1.1.2014. V souvislosti s předáním nemovitosti byl 
řešen i movitý majetek, vybavení Městského domu, který byl organizaci bezúplatně předán. S 
výpůjčkou a navrženým následným bezúplatným převod plynového kotle, židlí, stolů, závěsu 
a záclon, tj. movitých věcí Městského domu, organizace souhlasí. Organizace na opravy 
předaných movitých věcí zapojila celý investiční fond. Na nákup nového movitého majetku, 
potřebného pro činnosti vykonávané v Městském domě, organizace již nemá finanční 
prostředky. 

Odbor ekonomiky

Zastupitelstvo města Přerova dne 09.09.2013 (č. usnesení 854/19/3/2013) rozhodlo o změně 
zřizovací listiny příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova  a také o 
vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem, které tvoří vybavení Městského domu 
v Přerově. Movitý majetek byl organizaci bezúplatně převeden. S ohledem na zachování 
jednotného postupu v rámci režimu odepisování, evidence a inventarizace movitého majetku 
odbor ekonomiky doporučuje schválit výše uvedený návrh na usnesení.

Důvodová zpráva:

Na základě dodatku č. 10 ze dne 17.9.2013 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I - Město, nám. T.G.Masaryka 
8, IČ 45180512, byly do majektu svěřeného příspěvkové organizaci k hospodaření vloženy 
nemovité věci Městského domu (objekt k bydlení č.p. 148, Městský dům, Kratochvílova 1 
včetně příslušenství a pozemek p.č. 136, zastl. pl. a nádvoří). 

Movité věci - vnitřní vybavení a zařízení MD (restaurace, kuchyně, kavárny) byly převedeny 
do vlastnictví KIS darovací smlouvou. 

Na základě požadavku KIS byly odborem správy majetku pořízeny nové movité věci, a to:
- plynový kotel s nepřímým ohřevem 150 l, č. BI - 90/150 G, pořizovací cena 131.877,90 Kč,



- židle - křesla čalouněná Merano, 50 ks, pořizovací cena 296.650,- Kč,
- stůl MAS Granvin, 8 ks, pořizovací cena 183.736,- Kč, 
- závěs sametový Alcatraz včetně řasící pásky, 90 bm, pořizovací cena 61.300,-Kč, 
- záclony Praclík včetně krejčovské úpravy, 70 bm, pořizovací cena 8.300,-Kč, 

a je nutné dořešit jejich majetkoprávní vztah. Užívání movitých věcí bude ošetřeno uzavřením 
smlouvy o výpůjčce a po schválení bezúplatného převodu ZM dne 15.9.2014, budou movité 
věci převedeny vlastníkem - StMPr do vlastnictví příspěvkové organizace KIS darovací 
smlouvou. 

Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, 1 měsíc, s účinností od 1.9.2014. Účelem 
výpůjčky bude využití movitých věcí pro provoz Městského domu.

Movité věci: 
1. Plynový kotel s nepřímým ohřevem 150 l, č. BI-90/150 G, pořizovací cena 131.877,90 
Kč, byl pořízen z důvodu havárie starého kotle, který byl neopravitelný a byl vyřazen. Kotel 
bude umístěn v prostorách kuchyně MD. 

2. Židle - křesla čalouněná Merano, 50 ks, 5.933,- Kč/ks, pořizovací cena 296.650,- Kč, 
byly pořízeny nově a budou umístěny v prostorách kavárny MD. 

3. Stůl MAS Granvin, 8 ks, 22.967,- Kč/ks, pořizovací cena 183.736,- Kč, byl pořízen nově 
a bude umístěn v prostorách kavárny MD.

4. Závěs sametový Alcatraz včetně řasící pásky, 90 bm, pořizovací cena 61.300,-Kč, byl 
vyměněn za starý, který byl již nevyhovující a je umístěn v prostorách kavárny MD.

5. Záclony Praclík včetně krejčovské úpravy, 70 bm, pořizovací cena 8.300,-Kč, byly 
vyměněny za staré, které byly již nevyhovující a jsou umístěny v prostorách kavárny MD: 

Inventární čísla movitým věcem nebyly ke dni 19.8.2014 zatím přiřazeny. Bezúplatný převod 
bude realizován na základě soupisu předmětných movitých věcí včetně jejich pořizovacích 
cen a inventárních čísel. 
  
Předloženým materiálem je řešeno užívání movitých věcí, které budou převedeny do 
vlastnictví KIS darovací smlouvou. Jedná se o nově pořízený majetek, který KIS bude 
užívat k naplňování své doplňkové činnosti - hostinská činnost (čl. 5.8. bod h) zřizovací 
listiny). KIS bude o darovaný majetek pečovat, udržovat jej a obnovovat.


