
Pořadové číslo:  15/3.5.1. 

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 12.10.2020 

Návrh pro 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 10. 

2020 

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 

Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

145.114,95 Kč mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a organizační složkou státu Hasičský 

záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Povel, Schweitzerova 524/91, IČ 70885940 

jako obdarovaným. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 1.10.2020 podala návrh ZM schválit uzavření darovací smlouvy 

na movité věci dle návrhu na usnesení. 

 

Odbor ekonomiky  

Odbor ekonomiky nemá k uzavření darovací smlouvy na movité věci námitky. Všechny movité věci, 

které jsou předmětem darovací smlouvy jsou řádně zaevidované v majetkové evidenci.  

 

Odbor správy majetku  

Odbor správy majetku nemá k uzavření darovací smlouvy na movité věci námitek.  

 

Odbor vnitřní správy 

Oddělení vnitřních služeb souhlasí s uzavřením darovací smlouvy.  

 



Důvodová zpráva: 

Předmětem převodu je 47 ks movitých věcí – např. 30 ks jednacích židlí, zasedací stůl, skříně 2 ks, 

psací stůl 2 ks... zavedené do účetní evidence statutárního města Přerov v celkové účetní hodnotě 

145.114,95 Kč. Jedná se o movité věci pořízené v letech 1996, 2001, 2003,2004, 2006 a 2007. 

  

Movité věci byly užívány Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, Územním odborem 

Přerov (dále HZS OK) v budově Šířava 25, kde HZS OK měl své sídlo.  

  

V současné době je sídlo HZS OK, Územního odboru Přerov v nově zrekonstruované budově K 

Moštěnici 375/9a.  

  

Ředitel Územního odboru Přerov požádal o převedení movitých věcí darovací smlouvou do jejich 

vlastnictví. Movité věci by byly využity v malé zasedací místnosti a nové místnosti Centrum 

krizového řízení.  

  

Předloženým materiálem je řešeno uzavření darovací smlouvy mezi StMPr a organizační 

složkou státu Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje na movité věci.  

 

 


