
Pořadové číslo:  26/3.5.2. 

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: 

Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví statutárního města 

Přerova - dodatek č. 21 ke zřizovací listině a bezúplatný převod movitých věcí do 

vlastnictví KIS  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 21 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a 

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

45180512, ze dne 2.11.2009, ve znění dodatků č. 1 ze dne 2.11.2009, č. 2 ze dne 9.2.2010, č. 

3 ze dne 13.4.2010, č. 4 ze dne 14.12.2010, č. 5 ze dne 2.5.2011, č. 6 ze dne 2.10.2012, č. 7 

ze dne 1.7.2011, č. 8 ze dne 2.10.2012, č. 9 ze dne 28.12.2012, č. 10 ze dne 17.9.2013, č. 11 

ze dne 15.9.2014, č. 12 ze dne 20.4.2015, č. 13 ze dne 19.5.2016, č. 14 ze dne 30.8.2016, č. 

15 ze dne 22.8.2017, č. 16 ze dne 22.8.2017, č. 17 ze dne 23.5.2018, č. 18 ze dne 29.8.2018 a 

č. 19 ze dne 5.11.2020 a č. 20 ze dne 15.12.2021, kterým se upravuje zřizovací listina tak, že 

se z majetku svěřeného k hospodaření vyjímají movité věci v celkové pořizovací hodnotě 

702.946,-Kč dle přílohy ke dni 30.9.2022. 

 

2. schvaluje uzavření darovací smlouvy na movité věci v celkové účetní hodnotě 589.539,-Kč 

dle přílohy situované v objektu Galerie města Přerova 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 

Z časových důvodů komise záležitost neprojednávala.  

 



Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 25.8.2022 po projednání podala návrh ZM schválit uzavření 

dodatku č. 21 ke ZL KIS a uzavření darovací smlouvy na movité věci dle návrhu na usnesení.  

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora nemá k záležitosti připomínek.  

 

Kulturní a informační služby města Přerova  

Kulturní a informační služby města Přerova souhlasí s navrhovaným řešením.  

 

Odbor správy majetku  

Odbor správy majetku nemá k vyjmutí movitých věcí a k uzavření darovací smlouvy námitek. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Dodatkem č. 4 ze dne 14.12.2010 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační 

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

dodatků č. 1 až č. 20, předal zřizovatel příspěvkové organizaci KIS k hospodaření movitý majetek v 

celkové pořizovací hodnotě 702.946,-Kč. 

  

Jedná se o movité věci jako např. skříně, stolky, chladničku, lavice, televizor, které jsou situovány v 

objektu Galerie města Přerova, Horní nám. 1/1.  

  

Jelikož movité věci jsou již zastaralé a některé nefunkční, má KIS záměr movité věci obnovit 

pořízením nových. 

  

Na základě této skutečnosti budou movité věci dodatkem č. 21 vyjmuty ze zřizovací listiny KIS ke dni 

30.9.2022 a bezúplatně převedeny do vlastnictví KIS.  

  

Darovací smlouva na movité věci v celkové účetní hodnotě 589.539,-Kč situované v objektu Galerie 

města Přerova bude uzavřena mezi StMPr jako dárcem a příspěvkovou organizací KIS jako 

obdarovaným, který vlastnické právo k movitých věcem nabyde dnem 1.10.2022. Ujednáním darovací 

smlouvy bude stanovení výše podpory malého rozsahu (de minimis).  

Předloženým materiálem je řešeno narovnání majetkoprávních vztahů k movitým věcem 

svěřeným k hospodaření KIS jejich vyjmutím ze zřizovací listiny dodatkem č. 21 a uzavřením 

darovací smlouvy.  

 

 


