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Návrh pro 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 3. 2. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Zdeněk Kadlec, referent 

Ivana Kozáková, referentka 

Název návrhu: 

Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města  Přerova do vlastnictví 

Zařízení školního stravování Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření darovací smlouvy na movité věci – 4 ks nahřívacích vozíků vodní lázeň dělená 

BMPD3-1/1, inventární číslo 404-00000063 až 404-00000066 v celkové účetní hodnotě 95.550,-Kč 

mezi statutárním městem Přerov, jako dárcem a příspěvkovou organizací Zařízení školního stravování 

Přerov, Kratochvílova 30, se sídlem Přerov I-Město, Kratochvílova 359/30, IČ 49558277, jako 

obdarovaným. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova bude bezúplatný převod movitých věcí dle návrhu na usnesení projednávat na své 

schůzi dne 30.1.2020.  

 

Rozhodnutí RM bude zpravodajem sděleno při jednání ZM.  

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na zasedání dne 11.12.2019 doporučila RM pod návrh ZM schválit uzavření darovací 

smlouvy dle návrhu na usnesení.  

 

Odbor ekonomiky 

Movité věci – 4 ks vozíků „vodní lázeň dělení BMPD3-1/1“ jsou zaevidovány na kartách majetku 

statutárního města Přerova v modulu MAJ účetního SW GINIS. 

 



Zařízení školního stravování Přerov 

Zařízení školního stravování Přerov nemá k převodu movitých věcí připomínek. 

 

Odbor správy majetku 

Odbor správy majetku nemá k převodu movitých věcí připomínek.  

 

Důvodová zpráva: 

Na základě usnesení RM č. 942/26/9/2019 ze dne 7.11.2019 byla uzavřena dne 11.11.2019 smlouva o 

bezúplatném převodu majetku mezi příspěvkovou organizací Sociální služby města Přerova p.o., se 

sídlem Přerov I-Město, Kabelíkova 3217/14a, jako předávajícím a StMPr, jako přebírajícím na movité 

věci – 4 ks vozíků „vodní lázeň dělená BMPD3-1/1, inv. číslo 48800000921 – 48800000924 v účetní 

hodnotě 23.887,50 Kč/kus.  

  

Příspěvková organizace SSMP movitý majetek nabyla do svého vlastnictví darovací smlouvou 

uzavřenou se StMPr. Jelikož movitý majetek nesouvisí se zajišťováním stravování v Domově pro 

seniory na ul. Kabelíkova 14a a nemá pro jejich využití uplatnění, byl výše uvedený movitý majetek 

vrácen zřizovateli, StMPr výše uvedenou smlouvou o bezúplatném převodu majetku ze dne 

11.11.2019. 

  

Movité věcí – 4 ks zahřívacích vozíků byly zavedeny do účetní evidence statutárního města Přerov 

pod inv. č. 404-00000063 až 404-00000066 v účetní hodnotě 23.887,50 Kč/kus, tj. celkem 95.550,-Kč.  

  

Vzhledem k tomu, že o užívání movitých věcí – 4 ks nahřívacích vozíků projevila zájem příspěvková 

organizace Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, se sídlem Přerov I-Město, 

Kratochvílova 359/30, IČ 49558277, je předkládáno orgánům obce k projednání uzavření darovací 

smlouvy na tyto vozíky mezi StMPr, jako dárcem a příspěvkovou organizací, jako obdarovaným.  

  

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

výše.  

  

Dle znaleckého posudku vyhotoveného Ivanem Klvačem činí cena v místě a čase obvyklá movitých 

věcí celkem 14.332,- Kč.  

Předloženým materiálem je řešeno uzavření darovací smlouvy mezi StMPr a příspěvkovou 

organizací Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 na movité věci – 4 ks 

nahřívacích vozíků.  

 

 


