
Pořadové číslo:  10/3.5.1. 

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 28.11.2019 

Návrh pro 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 12. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

Kulturních a informačních služeb města Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření darovací smlouvy na movité věcí dle přílohy č. 1 v celkové účetní hodnotě 

38.240,-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. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Záležitost bude Rada města Přerova projednávat na své schůzi dne 28.11.2019. Rozhodnutí RM bude 

zpravodajem sděleno při jednání ZM.   

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora souhlasí s navrhovaným řešením. 

 

Odbor ekonomiky 

Movité věci dle přílohy č. 1 jsou evidovány na kartách majetku statutárního města Přerova v 

příslušném modulu účetního systému. 

 

Kulturní a informační služby města Přerova 

Příspěvková organizace souhlasí se záměrem zřizovatele. 

 

Odbor správy majetku 



Odbor správy majetku nemá připomínek k uzavření darovací smlouvy.  

 

Důvodová zpráva: 

Na základě usnesení RM č. 470/15/7/2019 ze dne 2.5.2019 byla uzavřena dne 24.7.2019 darovací 

smlouva mezi StMPr, jako obdarovaným a spolkem Astronomický klub Přerov „v likvidaci“, se 

sídlem Přerov I-Město, P.O.BOX 97, IČ 61985431, zastoupený likvidátorem Ing. M.M., jako dárcem 

na movité věci, které byly umístěny v prostorách objektu Hvězdárny. Movité věci byly zavedeny do 

účetní evidence StMPr. 

  

Vzhledem k tomu, že provozovatel Hvězdárny spolek Astronomický klub Přerov „v likvidaci“ ukončil 

svou činnost a Hvězdárna by nebyla provozována, byly nemovitosti Hvězdárny za účelem jejího 

zachování a dalšího provozování vloženy dodatkem č. 18 do majetku svěřeného k hospodaření KIS s 

účinností od 1.9.2018. 

  

Movité věci jako např. sluneční dalekohled, lampa do projektoru, fotografie, židle v celkové účetní 

hodnotě 38.240,-Kč budou využity pro provoz Hvězdárny a budou převedeny z vlastnictví StMPr do 

vlastnictví KIS darovací smlouvou.  

  

Ujednáním darovací smlouvy bude čerpání podpory malého rozsahu (de minimis) a stanovení její 

výše.  

  

Předloženým materiálem je řešeno uzavření darovací smlouvy mezi StMPr a příspěvkovou 

organizací KIS na movité věci, které budou využity k činnosti Hvězdárny.  

 

 


