
Pořadové číslo:  14/3.5.1. 

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 17.08.2020 

Návrh pro 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 8. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Bezúplatný převod movitých věcí - vybavení prostor sloužících k podnikání v budově 

č.p. 3217, příslušné k části obce Přerov I-Město (Domov pro seniory) 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje bezúplatný převod movitých věcí jejichž soupis je uveden v příloze č. 1 tvořících vybavení 

prostor sloužících k podnikání - kuchyňský blok - pavilon A a bufet - pavilon C - v objektu občanské 

vybavenosti č.p. 3217, Kabelíkova 14a, příslušné k části obce Přerov I-Město, který je součástí 

pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do majetku příspěvkové 

organizace Sociální služby města Přerova, p.o., se sídlem Přerov, Kabelíkova 14a, IČ: 49558854. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 42. schůzi dne 6.8.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

bezúplatný převod movitých věcí příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, p.o. v 

rozsahu dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Na základě usnesení Zastupitelstva města Přerova přijatého na 13. zasedání dne 8.6.2020 byl uzavřen 

dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, p.o. se sídlem 

Přerov, Kabelíkova 14a, IČ: 49558854 vydané dne 3.11.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.2.2010, 

dodatku č. 2 ze dne 15.12.2010, dodatku č. 3 ze dne 27.4.2011, dodatku č. 4 ze dne 29.6.2011, dodatku 

č. 5 ze dne 7.2.2012, dodatku č. 6 ze dne 6.11.2012, dodatku č. 7 ze dne 7.2.2012, dodatku č. 8 ze dne 

9.9.2015 a dodatku č. 9 ze dne 28.2.2019, kterým statutární město Přerov, jako zřizovatel, předalo s 

účinností od 1.8.2020 do hospodaření Sociálním službám města Přerova, příspěvkové organizaci 



nemovitý majetek prostory sloužící k podnikání - kuchyňský blok - pavilon A a bufet - pavilon C o 

celkové výměře 229,48 m2 v objektu občanské vybavenosti č.p. 3217, Kabelíkova 14a, příslušné k 

části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov. Dále byl na tomto 

zasedání schválen bezúplatný převod movitých věcí, které tvoří vybavení těchto prostor a jsou 

nezbytné pro poskytování služeb – zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory a 

obědů pro uživatele Denního pobytu, obědů pro zaměstnance a zajištění provozu bufetu, kdy tyto 

služby zajišťuje prostřednictvím externího dodavatele příspěvková organizace Sociální služby města 

Přerova, se sídlem Přerov, Kabelíkova 14a, IČ: 49558854.  

  

Dodatečně bylo zjištěno, že v soupisu movitých věcí, jejichž bezúplatný převod byl schválen na 13. 

zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 8.6.2020, nebyly zahrnuty položky Termoport Basta Box 

(15 ks) v pořizovací ceně 910,- Kč/ks a Box na pečivo (6 ks) v pořizovací ceně 920,- Kč/ks. Uvedené 

movité věci jsou také využívány pro zajištění dodávky stravy a proto je předkládán návrh na jejich 

bezúplatný převod do majetku příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova.  

Pro stanovení hodnoty těchto movitých věcí bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku, kterým byla 

stanovena cena obvyklá ve výši celkem 10.350,- Kč. 

   

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán bezúplatný převod movitých věcí tvořících vybavení 

prostory kuchyňského bloku a bufetu v budově Domova pro seniory příspěvkové organizaci 

Sociální služby města Přerova.  

 

 


