
Pořadové číslo: 25/3.6.1.

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 5.9.2014

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:

Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví statutárního města 
Přerova - 6 ks informačních kiosků.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje uzavření dodatku č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a 
informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I - Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 
45180512, ze dne 2.11.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.11.2009, dodatku č. 2 ze dne 
9.2.2010, dodatku č. 3 ze dne 13.4.2010, dodatku č. 4 ze dne 14.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 
2.5.2011, dodatku č. 6 ze dne 2.10.2012, dodatku č. 7 ze dne 1.7.2011, dodatku č. 8 ze dne 
2.10.2012, dodatku č. 9 ze dne 28.12.2012 a dodatku č. 10 ze dne 17.9.2013, kterým se z 
majetku svěřeného k hospodaření vyjímají movité věci - 6 ks informačních kiosků, inv. č. 
018-00000139 až 018-00000144, v celkové hodnotě 617.061,32 Kč, dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova



Rada města Přerova na své 97. schůzi dne 25.8.2014 po projednání podala návrh ZM schválit 
uzavření dodatku č. 11 dle návrhu usnesení. 

Odbor správy majetku

Odbor správy majetku nemá k vypořádání majetkoprávních vztahů k movitých věcem 
připomínek. 

Kancelář primátora

Kancelář primátora souhlasí s navrhovaným řešením. 

Kulturní a informační služby města Přerova

Na základě usnesení ZM č. 194/6/3/2011 byl organizaci dodatkem č. 6 předán k hospodaření 
movitý majetek, 6 ks informačních kiosků s inventárními čísly 018-00000139 až 00000144 v 
celkové hodnotě 617 061,32 Kč. Informační kiosky, pořízené v rámci projektu 
PL.3.22/2.2.00/08.000146 „Vytvoření a společné označení městských turistických tras –
společný produkt polsko-českého pohraničí“, je dosud veden na majetkových účtech 
zřizovatele, kde je i odepisován a inventarizován. S přihlédnutím k uvedené skutečnosti je 
vyjmutí 6 ks informačních kiosků, s inventárními čísly 018-00000139 až 00000144 v celkové 
hodnotě 617 061,32 Kč, ze zřizovací listiny organizace Kulturní a informační služby města 
Přerova řešením, s nímž organizace souhlasí.

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky doporučuje schválit výše uvedený návrh na usnesení. Řešení se jeví jako 
vhodné i s ohledem na skutečnost, kdy organizace Kulturní a informační služby města 
Přerova navrhovala z důvodu špatného technického stavu informačních kiosků zkrácení doby 
použitelnosti z 20 let na max. 6 let. Tím by došlo ke zvýšení nákladů na odpisy movitého 
majetku v hlavní činnosti této příspěvkové organizace a tím k vyššímu zatížení rozpočtu 
města. Odbor ekonomiky doporučuje, aby při dalším předávání majetku byl brán větší důraz 
na stav majetku, včetně doby použitelnosti. 

Důvodová zpráva:

Dodatkem č. 6 ze dne 2.10.2012 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a 
informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I - Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 
45180512, ve znění dodatků č. 1 až č. 10, předal zřizovatel příspěvkové organizaci KIS k 
hospodaření movitý majetek - 6 ks informačních kiosků, inv. č. 018-00000139 až 018-
00000144, v celkové hodnotě 617.061,32 Kč.

Informační kiosky byly pořízené v rámci projektu PL.3.22/2.2.00/08.00046 "Vytvoření a 
společné označení městských turistických tras - společný produkt polsko - českého 
pohraničí". 

Vzhledem k tomu, že tyto movité věci jsou vedeny na majetkových účtech StMPr a jsou stále 
StMPr odepisovány a invetarizovány, bude tento majetkoprávní vztah narovnán uzavřením 
dodatku č. 11 ke zřizovací listině KIS, kterým budou předmětné movité věci z majetku 



svěřeného KIS k hospodaření vyjmuty. 

Předloženým materiálem je řešeno narovnání majetkoprávních vztahů k movitým 
věcem - 6 ks informačních kiosků svěřeným k hospodaření KIS.


