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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 28.5.2015

Předloha pro 7. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 6. 2015

Předkladatel: Pavel Košutek, náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb
Miloslav Dohnal, Ing.
Ivana Kozáková

Název materiálu:

Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – movité věci 
do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí dle přílohy 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, ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.6.2015

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 17. schůzi dne 7.5.2015 usnesením č. 456/17/7/2015 podala návrh ZM 
schválit bezúplatný převod movitých věcí dle návrhu usnesení. 

Kancelář primátora

Kancelář primátora souhlasí s navrhovaným řešením.

Kulturní a informační služby města Přerova



Na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 20.7.2012 užívá organizace Kulturní a informační služby 
města Přerova nově vybudované prostory o celkové výměře 577 m2 v objektu bydlení č.p. 150, v 
Přerově, nám. T. G. Masaryka 150/ 8. Movitý majetek, uvedený v příloze č. 1, je vybavením šaten ve 
3. NP, které pro svou činnost využívá středisko hlavní činnosti „Městský dům – kultura“. Na základě 
této skutečnosti organizace souhlasí s bezúplatným převodem movitých věcí dle přílohy č. 1 do svého 
vlastnictví. Vzhledem k tomu, že bezúplatným převodem movitých věcí nad 40 tis Kč nedojde k 
výraznému navýšení odpisů drobného dlouhodobého majetku, nebude organizace žádat rozpočtové 
opatření na posílení finančních prostředků v rámci příspěvku na odpisy.

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky doporučuje schválit výše uvedený návrh na usnesení, a to s ohledem na zachování 
jednotného postupu v rámci režimu odepisování, evidence a inventarizace movitého majetku, protože 
tento byl příspěvkové organizaci bezúplatně převáděn i v minulosti.

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku doporučuje schválit návrh usnesení v navrhovaném znění.  

Důvodová zpráva:

Příspěvková organizace Kulturní a informační služby města Přerova (dále KIS) užívá na základě 

smlouvy o výpůjčce ze dne 20.7.2012 prostory o celkové výměře 577 m2 situované v 1.NP – 167,5 

m2,v 2.NP – 191,6 m2 a ve 3.NP – 217,9 m2 v objektu bydlení č.p. 150, nám. TGM 8. Účelem 
výpůjčky je provozování kanceláří a jako sídlo organizace. Výpůjčka je uzavřena na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou 6 měsíců. 

Z důvodu dořešení užívání movitých věcí, které jsou umístěny v nově vybudovaných prostorách šaten 
situovaných v budově nám. T.G.M. 8 a jejichž vlastníkem je statutární město Přerov, budou tyto 
převedeny do vlastnictví KIS darovací smlouvou.

Jedná se o movité věci - hmotný majetek do 3.000,-Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek nad 
3.000,- Kč do 40.000,-Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek nad 40.000,-Kč, jako např. židle, 
stojanový věšák, křeslo čalouněné, stůl konferenční – užívané pro kulturní akce pořádané v Městském 
domě, v prostorách šaten v objektu nám. TGM 8 pro účinkující.

Účetní hodnota převáděných movitých věcí (hmotný majetek do 3.000,-Kč) činí 71.703,-Kč.

Účetní hodnota převáděných movitých věcí (drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40.000,-Kč) činí 
306.180,49Kč.

Účetní hodnota převáděných movitých věcí (drobný dlouhodobý hmotný majetek nad 40.000,-Kč) činí 
40.982,98Kč.

Celková hodnota převáděných movitých věcí činí 418.866,47Kč.

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.


