
Pořadové číslo:  3/3.5.1. 

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 17.02.2023 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 2. 2023 

Zpravodaj:  Ing. Miloslav Dohnal , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Bc. Alexandr Salaba, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Bezúplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví 

Kulturních a informačních služeb města Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření darovací smlouvy na movitou věc - Digitální procesor pro kina Dolby CP950, inv. 

č. 513-00000922 v pořizovací hodnotě 178.596,- Kč situovanou 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. 

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

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 13.2.2023 podala návrh ZM schválit bezúplatný převod movité 

věci dle návrhu na usnesení.  

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora nemá k navrhovanému řešení movité věci námitek. 

 

Kulturní a informační služby města Přerova 

Kulturní a informační služby města Přerova souhlasí s navrhovaným řešením užívání movité věci.  

 

Odbor správy majetku 

Odbor správy majetku nemá k dořešení užívání movité věci 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"). 

  

Movité věci situované v nemovitosti kino Hvězda byly převedeny do vlastnictví příspěvkové 

organizace Kulturní a informační služby města Přerova darovací smlouvou ze dne 19.8.2022.  

  

Pouze užívání movitých věcí pořízených v rámci dotace "Redigitalizace kina Hvězda" je ošetřeno 

uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi StMPr a KIS. Výpůjčka je 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.  

  

Movitá věc - digitální procesor pro kina Dolby CP950 - inv. č. 513-00000922 v pořizovací hodnotě 

178.596,- Kč byla objednána v 2. polovině roku 2022, ale jelikož byla dodána a zavedena do účetní 

evidence StMPr v měsíci prosinci 2022, nebyla součástí výše uvedené uzavřené darovací smlouvy.  

  

Vzhledem k tomu, že z důvodu odepisování oprávek movité věci, je vhodné, aby movitá věc byla 

převedena do vlastnictví KIS a byla odepisována přímo KIS nikoliv StMPr, bude movitá věc 

převedena taktéž darovací smlouvou.  

  

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

  

Předloženým materiálem je řešeno užívání movité věci - digitálního procesoru pro kina Dolby, 

situované v kině Hvězda, která bude převedena do vlastnictví KIS darovací smlouvou.  

 

 


