
Pořadové číslo:  34/4 

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 5.12.2017 

Návrh pro 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 12. 

2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Útulek pro zvířata - změna majitele účtu  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1) schvaluje uzavření Dohody o postoupení smlouvy o účtu mezi statutárním městem Přerov, 

Technickými službami města Přerova, s. r. o., se sídlem Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov, IČ 

27841090 a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 

45244782, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

2) vydává vnitřní předpis č. .../17, kterým se ruší Vnitřní předpis č. 8/05 Statut trvalého 

peněžního fondu "Útulek pro zvířata" a související vnitřní předpisy, ve znění dle přílohy č. 2 

důvodové zprávy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko Rady města Přerova: 

Rada města Přerova projednala materiál na své 81. schůzi dne 23.11.2017 a doporučuje Zastupitelstvu 

města Přerova schválit dle návrhu na usnesení.  



Stanovisko odboru ekonomiky: 

Odbor ekonomiky doporučuje schválit výše uvedený návrh na usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Začátkem roku 1998 zřídilo město Přerov na podnět občanů, kteří projevili zájem přispět ke zlepšení 

životních podmínek opuštěných zvířat umístěných v útulku, trvalý peněžní fond s názvem "Útulek pro 

zvířata". Následně byl u České spořitelny, a. s., založen účet fondu číslo 40037-1882930369/0800. S 

ohledem na účel, za jakým byl účet zřízen a na skutečnost, že příjmy fondu tvoří výhradně finanční 

prostředky zaslané na účet dobrovolnými dárci, nejsou bankou v souvislosti s vedením tohoto účtu 

účtovány žádné poplatky. Darované finanční prostředky jsou využívány, v souladu s Vnitřním 

předpisem č. 8/05 - Statut trvalého peněžního fondu "Útulek pro zvířata", ve znění souvisejících 

vnitřních předpisů, zejména na opravy, udržování a rozšiřování stávajícího útulku, na nákup zařízení 

pro zkvalitnění evidence psů, případně na jakékoliv výdaje v souladu s konkrétním přáním dárce. 

  

Zastupitelstvo města Přerova na svém 31. zasedání konaném dne 18.09.2017 schválilo nepeněžitý 

vklad tvořený nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova do základního kapitálu 

obchodní společnosti Technické služby města Přerova, s. r. o., (dále jen TSMP) pozemků p. č. 6603/1, 

p. č. 6603/2 včetně stavby pro rodinnou rekreaci č. e. 311, příslušné k části obce Přerov I-Město, p. č. 

6604/1 a p. č. 6604/2 včetně jiné stavby p. č. 3187, příslušné k části obce Přerov I-Město, vše v k. ú. 

Přerov. V současné době jsou činěny kroky, na základě kterých dojde k převodu výše uvedených 

nemovitých věcí (areál útulku pro zvířata) do majetku TSMP, a to od října 2017 na základě schválení 

zápisu o zvýšení základního kapitálu společnosti v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě, 

pobočkou v Olomouci. 

  

S ohledem na tyto skutečnosti je dalším logickým krokem změna majitele výše uvedeného účtu. 

Čerpání fondu probíhá na základě požadavku provozovatele, nyní i majitele útulku, který nejlépe ví, 

jak co nejúčelněji vynaložit darované finanční prostředky. Pokud by majitelem účtu zůstalo město, 

bylo by nezbytné přistoupit ke změně statutu fondu a komplikovaný by byl navíc i způsob převodu 

finančních prostředků z fondu. Souhlasné stanovisko k této záležitosti bylo zasláno jednatelem 

společnosti TSMP e-mailem dne 14.11.2017.  

  

Přílohu č. 1 tvoří Dohoda o postoupení smlouvy o účtu mezi Českou spořitelnou, a. s., statutárním 

městem Přerov jako stávajícím majitelem účtu a TSMP jako novým majitelem účtu. Uzavřením 

předmětné dohody dojde ke změně vlastníka účtu při zachování čísla účtu i stávajících smluvních 

podmínek. Přílohu č. 2 tvoří Vnitřní předpis č... /17, kterým se ruší Vnitřní předpis č. 8/05 - Statut 

trvalého peněžního fondu "Útulek pro zvířata", ve znění souvisejících předpisů.  

 

 


