
Pořadové číslo: 18/7

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 03. 06. 2013

Předloha pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 06. 2013

Předkladatel: Mgr. Dušan Hluzín, náměstek primátora

Zpracovatel: Bc. Marta Šintáková, zastupující vedoucí odboru sociálních věcí a školství

Bc. Libuše Drtilová, vedoucí oddělení školství a mládeže

Mgr. Petr Hrbek, referent oddělení školství a mládeže

Název materiálu:

Předání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření Základní škole Přerov,         
U tenisu 4

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 5 k protokolu o předání
a převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi Městem Přerov a 
subjektem Základní škola Přerov, U tenisu 4.

Předmětem tohoto dodatku je předání dokončeného technického zhodnocení s názvem „Stavební 
úpravy ocelové rozběhové gymnastické dráhy a dodávka atypické pružné trampolínové dráhy (tumble 
truck) včetně všech montážních prací v objektu gymnastické haly ZŠ U tenisu“ v pořizovací ceně 
445.343,- Kč k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci. Znění dodatku je přílohou důvodové 
zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

       Termín: 01. 07. 2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

projednala danou záležitost na 65. schůzi konané dne 29. 05. 2013 a podává návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Odbor sociálních věcí a školství:

doporučuje Radě města Přerova schválit výše uvedené usnesení.



Důvodová zpráva:

Dokončené technické zhodnocení zaměřené zejména na úpravu ocelové rozběhové 
gymnastické dráhy a dodávku pružné atypické trampolínové dráhy se prostřednictvím výše 
uvedeného protokolu předává k hospodaření Základní škole Přerov, U tenisu 4 a promítne                                 
se do účetnictví dotčené příspěvkové organizace.

Předmětné technické zhodnocení spočívalo zejména v:

- snížení a vyztužení stávající rozběhové gymnastické dráhy, 

- osazení nové pružné gymnastické dráhy (tumble trucku) pomocí pružinového uchycení 
v ocelovém rámu po celém jejím obvodu,

- úpravě stropu v prostoru nad hrazdou a bradly,

- osvětlení vstupu do gymnastické haly a brány školy svítidly s pohybovými senzory          
a osvětlení haly v návaznosti na stavební úpravy.

V souladu s Českým účetním standardem č. 708 – Odepisování dlouhodobého majetku jsou
v protokolech o předání a převzetí nemovitého majetku nově uvedeny informace o tom,           
že výše uvedená akce je po dobu od zařazení do užívání do 30. 6. 2013 odepisována 
statutárním městem Přerovem a je vyčíslena výše oprávek vedená v účetnictví statutárního 
města Přerova ke 30. 6. 2013, dále že celé technické zhodnocení bylo financováno z rozpočtu 
statutárního města Přerova bez zapojení dotací z jiných zdrojů. Základní škola začne výše 
uvedené technické zhodnocení odpisovat po schválení Zastupitelstvem města Přerova                 
od 1. 7. 2013.
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Dodatek č. 5

k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do správy 
uzavřenému dne 01. 03. 2002

mezi Městem Přerov a příspěvkovou organizací Základní škola Přerov,         
U tenisu 4  

Na základě usnesení č. …./18/7/2013 z 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného 
dne 17. června 2013

Statutární město Přerov, IČ: 00301825, DIČ: CZ00301825, zastoupené náměstkem 
primátora Mgr. Dušanem Hluzínem, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Bratrská 34

a

Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358, zastoupená ředitelem Mgr. Petrem 
Vojáčkem, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U tenisu 4 
  

uzavírají tento dodatek č. 5 k výše uvedenému protokolu:

I.

Smluvní strany se dohodly na rozšíření výše uvedeného protokolu o ustanovení následujícího 
znění:

Statutární město Přerov předává k hospodaření Základní škole Přerov, U tenisu 4 dokončené
technické zhodnocení s názvem „Stavební úpravy ocelové rozběhové gymnastické dráhy           
a dodávka atypické pružné trampolínové dráhy (tumble truck) včetně všech montážních prací 
v objektu gymnastické haly ZŠ U tenisu“ v zůstatkové ceně 433.002,- Kč k 30. 6. 2013.

Celé technické zhodnocení bylo financováno pouze z rozpočtu statutárního města Přerova 
bez zapojení dotací z jiných zdrojů. 

Oprávky ke dni 30. 06. 2013 činí 12.341,- Kč a pořizovací cena předávaného technického 
zhodnocení činila 445.343,-Kč 

II.

V ostatním se protokol nemění.

V Přerově dne 26. června 2013

……………………………………….                            ……………………………………..
         Mgr. Dušan Hluzín                                                             Mgr. Petr Vojáček
         náměstek primátora                                                                         ředitel 

                                                                                    Základní školy Přerov, U tenisu 4 


