
Pořadové číslo: 2/3.5.1.

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 17.12.2014

Předloha pro 2. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 29. 12. 
2014

Předkladatel: PAVEL KOŠUTEK, náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
IVANA KOZÁKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Bezúplatný převod nepotřebných movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova 
do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze č. 1 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola 
Přerov, Želatovská 8, se sídlem Přerov I – Město, Želatovská 2583/8, IČ 49558862.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2014

2. pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního úkonu 
dle bodu 1 návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a 
podpisu.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 100. schůzi dne 30.9.2014 usnesením č. 3878/100/9/2014 podala 
návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod movitých věcí uvedených v 
příloze 1 do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Želatovská 8.

Odbor sociálních věcí a školství



Odbor sociálních věcí a školství doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše 
uvedené usnesení.

Odbor vnitřní správy

Odbor vnitřní správy, oddělení informačních a komunikačních služeb doporučuje 
Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v navrhovaném znění.

Odbor správy majetku

Odbor správy majetku nemá k záležitosti připomínek.

Důvodová zpráva:

Vzhledem k postupnému zvyšování nároků aplikací pro práci zaměstnanců Magistrátu města 
Přerova, a taktéž vývojem grafických karet a PC obecně, dochází k situaci, že staré monitory 
mají VGA vstup, ale místo VGA konektoru pro obrazový výstup na PC je na současných 
počítačích přítomen pouze modernější obrazový výstup DVI, HDMI či DP, který žádný z 
uvedených monitorů nemá. Z důvodu nekompatibility obrazových rozhraní probíhá obměna 
monitoru za kusy s moderním digitálním vstupem (DVI, HDMI, DP).

Počítačová technika je ve stavu přiměřeném stáří a opotřebení vzniklé používáním.

Monitory byly tedy jako nepotřebné, ale ještě funkční, nabídnuty formou odkupu našim 
obchodním partnerům, ale z důvodu značného zastarání o odkup nebyl zájem, dále byly 
nabídnuty prostřednictvím Odboru sociálních věcí a školství, oddělení školství a mládeže 
všem základním a mateřským školám, a školským zařízením města Přerova, kde by mohla 
sloužit pro výuku nebo počítačové kroužky. Subjekty, které nabídky využily, byly:

1. Mateřská škola Přerov - Újezdec, Hlavní 61, se sídlem Přerov VI - Újezdec, Hlavní 61, IČ 
70887608,
2. Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, sídlem Přerov I – Město, Za mlýnem 1, IČ 47858311,
3. Základní škola Přerov, Svisle 13, se sídlem Přerov I - Město, Svisle 13, IČ 47858052,
4. Základní škola Přerov, Želatovská 8, se sídlem Přerov I – Město, Želatovská 8, IČ 
49558862.

Bezúplatný převod nepotřebných movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova do 
vlastnictví příspěvkových organizací č. 1, 2 a 3 ze seznamu výše, zřízených statutárním 
městem Přerovem, byl schválen Radou města Přerova 30.9.2014 usnesením č. 
3878/100/9/2014. Rozhodnutí o posledním subjektu - Základní škole Přerov, Želatovská 8, je 
vyhrazeno Zastupitelstvu města Přerova.

Vzhledem k tomu, že pořizovací cena movitých věcí uvedených v příloze č.1 přesahuje částku 
20 tis. Kč, je nezbytné, aby bezúplatný převod těchto věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace 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 tis. 
Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce. Tato výše je u Základní školy 



Přerov, Želatovská 8, IČ 49558862, překročena.

V příloze č. 1 k tomuto materiálu jsou uvedeny movité věci pro statutární město Přerov již 
nepotřebné, a to s uvedením jejich pořizovací ceny. Odbor vnitřní správy z důvodu 
nehospodárnosti nezadal zpracování znaleckého posudku k stanovení ceny v místě a čase 
obvyklé, neboť jde o movité věci, které byly pořízeny před delší dobou, jsou značně 
opotřebené a jejich reálná cena bude proto velmi nízká; náklady na zpracování znaleckého 
posudku by tedy byly v tomto případě zjevně nepřiměřené.
  
Předloženým materiálem je řešen bezúplatný převod nepotřebných movitých věcí do 
vlastnictví příspěvkové organizace ZŠ Želatovská.


