
Pořadové číslo: 8/4.5.1.

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 2.7.2015

Návrh pro 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 7. 2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

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

Název návrhu:

Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – soubor 
velkoformátových fotografií do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a 
informační služby města Přerova. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí – souboru velkoformátových fotografií Martina 
Frouze, inv. č. 520-00000009 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.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.7.2015

2. pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 25.6.2015 po projednání 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

Organizace souhlasí s bezúplatným převodem movitých věcí – velkoformátových fotografií Martina 
Frouze. Fotografie budou ve veřejnosti přístupných prostorách organizace sloužit k propagaci města 
Přerova. 

Odbor vnitřní správy

Odbor vnitřní správy, oddělení vnitřních služeb navrhuje schválit převod movitých věcí dle návrhu 
usnesení.

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

Odbor správy majetku nemá k převodu připomínek. 

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov je vlastníkem movitých věcí – souboru velkoformátových fotografií Martina 
Frouze, inv. č. 520-00000009, 60 ks v pořizovací hodnotě celkem 55.544,40Kč. 

Fotografie jsou zaměřeny na evropské archeologické vykopávky a byly prezentovány na výstavě v 
Praze. 

Movité věci - fotografie budou ve veřejně přístupných prostorách organizace sloužit k propagaci města 
Přerova. 

Předloženým materiálem je řešeno užívání movitých věcí, které budou převedeny do vlastnictví 
KIS darovací smlouvou. KIS bude o darovaný majetek pečovat a udržovat jej.


