
Pořadové číslo:  30/3.6.1. 

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 14.8.2017 

Návrh pro 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 21. 8. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví statutárního města 

Přerova - dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a 

informační služby města Přerova - movité věci  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 15 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 dodatků č. 1 ze dne 2.11.2009, č. 2 ze dne 9.2.2010, č. 

3 ze dne 13.4.2010, č. 4 ze dne 14.12.2010, č. 5 ze dne 2.5.2011, č. 6 ze dne 2.10.2012, č. 7 

ze dne 1.7.2011, č. 8 ze dne 2.10.2012, č. 9 ze dne 28.12.2012, č. 10 ze dne 17.9.2013, č. 11 

ze dne 15.9.2014, č. 12 ze dne 20.4.2015, č. 13 ze dne 19.5.2016 a č. 14 ze dne 30.8.2016, 

kterým se upravuje zřizovací listina tak, že se z majetku svěřeného k hospodaření vyjímají 

movité věci – drobný dlouhodobý hmotný majetek nad 3.000,-Kč inv. č. 018-00000001 až 

018-00000020 v celkové účetní hodnotě 135.490,-Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek 

do 3.000,-Kč inv. č. 018-00000066 až 018-00000075 v celkové účetní hodnotě 15.570,-Kč, 

ve znění dle přílohy č. 1. 

 

2. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí - drobný dlouhodobý hmotný majetek nad 

3.000,-Kč inv. č. 018-00000001 až 018-00000020 v celkové účetní hodnotě 135.490,-Kč a 

drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3.000,-Kč inv. č. 018-00000066 až 018-00000075 v 

celkové účetní hodnotě 15.570,-Kč, mezi statutárním městem Přerov, jako dárcem a 

příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-

Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, jako obdarovaným, ve znění dle přílohy 2. 

 

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

2. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 



Komise pro záměry  

Komise pro záměry na zasedání dne 24.5.2017 doporučila RM podat návrh ZM schválit uzavření 

dodatku č. 15 ke ZL KIS a schválit uzavření darovací smlouvy na movité věci.  

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora nemá připomínky k navrhovanému řešení. 

 

Kulturní a informační služby města Přerov 

Organizace Kulturní a informační služby města Přerova nemá připomínky k navrhovanému 

vypořádání majetkoprávních vztahů. 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky nemá připomínek k narovnání majetkoprávního vztahu k movitým věcem a jejich 

bezúplatnému převodu dle návrhu na usnesení.  

 

Odbor správy majetku  

Odbor správy majetku nemá  připomínek k vyjmutí movitých věcí a vypořádání majetkoprávních 

vztahů k těmto věcem. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 8.6.2017 usnesením č. 2854/71/7/2017 podala návrh ZM 

schválit uzavření dodatku č. 15 ke ZL KIS a schválit bezúplatný převod movitých věcí do vlastnictví 

KIS.  

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Dodatkem č. 5 ze dne 2.5.2011 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. 14, předal zřizovatel příspěvkové organizaci KIS k hospodaření movitý majetek - 

drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3.000,-Kč, inv. č. 018-00000066 až 018-00000075, v celkové 

hodnotě 15.570,-Kč, a drobný dlouhodobý hmotný majetek nad 3.000,-Kč, inv. č. 018-00000001 až 

018-00000020, v celkové hodnotě 135.490,-Kč. 

  

Jedná se o movité věci jako např. LCD 19 „Acer“, fax Canon, křesla čalouněná, počítačový stolek, 

skříně), které 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 inventarizovány, bude tento majetkoprávní vztah narovnán uzavřením dodatku č. 15 ke 

zřizovací listině KIS, kterým budou předmětné movité věci z majetku svěřeného KIS k hospodaření 

vyjmuty a bezúplatně převedeny do vlastnictví KIS.    

Předloženým materiálem je řešeno narovnání majetkoprávních vztahů k movitým věcem 

svěřeným k hospodaření KIS.  

 

 


