
Pořadové číslo:  26/3.5.1. 

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 29.08.2022 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 9. 2022 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov situovaných v 

nemovitosti kino Hvězda do vlastnictví KIS 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření darovací smlouvy na movité věci v celkové účetní hodnotě 4.181.564,09 Kč dle 

přílohy situované v objektu kino Hvězda 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, který vlastnické právo k movitých věcem nabyde 

dnem 1.10.2022. Ujednáním darovací smlouvy bude stanovení výše podpory malého rozsahu (de 

minimis). 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na svém zasedání dne 2.3.2022 po projednání doporučila RM schválit změnu smlouvy o 

výpůjčce a dořešit užívání movitých věcí pořízených v rámci redigitalizace kina Hvězda.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 25.8.2022 po projednání schválila uzavření dohody o skončení 

výpůjčky na původní movité věci, uzavření smlouvy o výpůjčce na movité věci, tzv. redigitalizace 

kina Hvězda a dále podala návrh ZM schválit uzavření darovací smlouvy na movité věci dle návrhu na 

usnesení.  

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora nemá k navrhovanému řešení užívání movitých věcí námitek. 

 

 



Kulturní a informační služby města Přerova 

Kulturní a informační služby města Přerova souhlasí s navrhovaným řešením užívání movitých věcí.  

 

Odbor ekonomiky 

Možnost výpůjčky určitého majetku zřizovatele zřízené příspěvkové organizaci je povolena, tato 

forma by však měla řešit pouze dočasnou potřebu místní příspěvkové organizace využít určitý majetek 

zřizovatele. Tato eventualita tedy bude využita z důvodu dodržení podmínek dotace. Pro úplnost 

informace uvádíme, že majetek ve výpůjčce příspěvkové organizace je stále odepisován ze strany 

statutárního města, což zkresluje náklady na obou stranách. 

 

Odbor správy majetku  

Odbor správy majetku nemá k dořešení užívání movitých věcí námitek.  

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov je vlastníkem nemovitostí tvořících kino Hvězda - objektu občanské 

vybavenosti č.p. 243, příslušného k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2185/1, 

včetně příslušenství (bytové jednotky, trafostanice, výměníkové stanice), a pozemku p.č. 2185/1 zast. 

plocha a nádvoří o výměře 2.062 m2 v k.ú. Přerov.  

  

Nemovitosti kino Hvězda - objekt občanské vybavenosti č.p. 243, příslušný k části obce Přerov I-

Město, který je součástí pozemku p.č. 2185/1, včetně příslušenství, mimo prostory trafostanice a 

výměníkové stanice, a pozemek p.č. 2185/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 2.062 m2 v k.ú. Přerov 

byly vloženy do majetku svěřeného k hospodaření dodatkem č. 14 ze dne 30.8.2016 ke zřizovací 

listině příspěvkové organizaci Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, 

nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512. (dále "KIS"). 

  

Na užívání movitých věcí situovaných v nemovitosti kino Hvězda v celkové účetní hodnotě 

5.333.049,23 Kč, (jejich seznam tvoří přílohu smlouvy) byla uzavřena smlouva o výpůjčce ze dne 

30.8.2016 mezi StMPr jako půjčitelem a KIS jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce je uzavřena na 

dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce. Účelem výpůjčky je využití movitých věcí pro 

provozování kina Hvězda v Přerově.  

  

Na základě rozhodnutí hlavní inventarizační komise byly některé movité věci užívané pro provozování 

kina Hvězda vyřazeny z účetní evidence z důvodu jejich nefunkčnosti nebo zničení. Z tohoto důvodu 

by bylo nutné smlouvu o výpůjčce upravit.  

  

Z ekonomického hlediska, tj. z důvodu odepisování oprávek jednotlivých movitých věcí, by bylo 

vhodné, aby movité věci byly převedeny do vlastnictví KIS a byly odepisovány přímo KIS nikoliv 

StMPr.  

  

S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude smlouva o výpůjčce ze dne 30.8.2016 na movité věci v 

celkové pořizovací hodnotě 5.333.049,23 Kč mezi StMPr a KIS skončena dohodou, ke dni 30.9.2022 a 

movité věci v celkové účetní hodnotě 4.181.564,09 Kč budou převedeny z vlastnictví StMPr do 

vlastnictví KIS darovací smlouvou. KIS nabyde vlastnické právo k movitým věcem dnem 1.10.2022.  

  

Vzhledem k tomu, že ze strany StMPr je KIS poskytována podpora malého rozsahu, bude ujednáním 

darovací smlouvy stanovení její výše.  

  

Dále je nutné ošetřit užívání movitých věcí, které byly pořízeny z poskytnuté dotace od Olomouckého 

kraje, v celkové účetní hodnotě 3.552.560,- Kč (tzv. redigitalizace kina Hvězda). Jedná se o movité 



věci jako např. promítací plochu, projektor - digitální laserový, projekční sklo. 

  

Majetek pořizovaný z dotace musí být pořizován výlučně do vlastnictví příjemce, tj. StMPr. Příjemce 

nesmí tento majetek, nebo jeho části, po dobu minimálně 5 let od ukončení akce převést na jinou 

osobu nebo jej zatížit věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez předchozího písemného 

souhlasu poskytovatele dotace, ani jej bez tohoto souhlasu pronajmout jiné osobě. Udržitelnost této 

dotace je 5 let, tj. do 31.12.2025. 

  

Užívání movitých věcí pořízených v rámci redigitalizace kina Hvězda, bude ošetřeno uzavřením 

smlouvy o výpůjčce mezi StMPr a KIS. Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou od 1.10.2022 do 

31.12.2025 a po uplynutí lhůty udržitelnosti dotace budou movité věci převedeny darovací smlouvou 

do vlastnictví KIS. (bod 3 návrhu na usnesení).  

Vzhledem k tomu, že ze strany StMPr je KIS poskytována podpora malého rozsahu, bude ujednáním 

smlouvy o výpůjčce stanovení její výše.  

  

Rada města Přerova na své schůzi dne 25.8.2022: 

1. schválila uzavření dohody o skončení výpůjčky sjednané ve smlouvě o výpůjčce ze dne 30.8.2016 

na movité věci v celkové pořizovací hodnotě 5.333.049,23 Kč dle přílohy situované v objektu kino 

Hvězda uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a příspěvkovou organizací Kulturní 

a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512 

jako vypůjčitelem, ke dni 30.9.2022. 

  

2. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření darovací smlouvy na movité věci v 

celkové účetní hodnotě 4.181.564,09 Kč dle přílohy situované v objektu kino Hvězda 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, jehož vlastnické právo 

k movitých věcem nabyde dnem 1.10.2022. Ujednáním darovací smlouvy bude stanovení výše 

podpory malého rozsahu (de minimis). 

  

3. schválila uzavření smlouvy o výpůjčce na movité věci v celkové účetní hodnotě 3.552.560,- Kč dle 

přílohy situované v objektu kino Hvězda (redigitalizace kina Hvězda) mezi statutárním městem Přerov 

jako půjčitelem a příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem 

Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512 jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na 

dobu určitou, od 1.10.2022 do 31.12.2025. Účelem výpůjčky bude využití movitých věcí pro 

provozování kina Hvězda v Přerově. Ujednáním smlouvy bude stanovení výše čerpání podpory 

malého rozsahu (de minimis).  

Předloženým materiálem je řešeno užívání movitých věci situovaných v kině Hvězda, které 

budou převedeny do vlastnictví KIS darovací smlouvou.  

 

 


