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Mgr. Vladimír Peška, ředitel ZŠ a MŠ Hranická

Název materiálu:

Vyjmutí části pozemku předaného k hospodaření Základní škole J. A. Komenského       
a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14 – příspěvkové organizaci

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k protokolu o předání
a převzetí nemovitého majetku k hospodaření uzavřenému dne 21. 02. 2013 mezi statutárním městem
Přerov a subjektem Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí,          
Hranická 14. 

Předmětem tohoto dodatku je vyjmutí části pozemku p.č. 199/3 v k. ú. Vinary ze správy jmenované
příspěvkové organizace s účinností od 01. 08. 2013. Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

       Termín: 31. 07. 2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:
projednala danou záležitost na 63. schůzi konané dne 09. 05. 2013 a podává návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Odbor sociálních věcí a školství a Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola,
Přerov – Předmostí, Hranická 14:
doporučují Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:
doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.



Důvodová zpráva:

Odbor sociálních věcí a školství obdržel prostřednictvím Odboru správy majetku                         
a komunálních služeb žádost Osadního výboru Vinary o vyjmutí části pozemku p.č. 199/3      
o výměře 759 m2

, ostatní plocha v k.ú. Vinary, z hospodaření (správy) Základní školy              
J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14 (dále ZŠ a MŠ 
Hranická). Na dotčeném pozemku se nachází zahrada a školní hřiště mateřské školy                
Vinary, která je odloučeným pracovištěm ZŠ a MŠ Hranická.
Osadní výbor Vinary žádá o vyjmutí části pozemku mateřské školy Vinary a jeho následné 
předání Odboru správy majetku a komunálních služeb, se záměrem vybudovat zde nové 
dětské víceúčelové hřiště, které bude přístupné dětem i dospělým z místní části Vinary. 
V současné době je dotčená část pozemku zatravněna a roste zde několik starších jabloní. 
Mateřská škola pro své potřeby využívá jinou část pozemku v blízkosti budovy školy,         
kde se nachází pískoviště a další herní prvky. 
Ředitel ZŠ a MŠ Hranická souhlasí s předloženým záměrem na vyjmutí části pozemku 
mateřské školy Vinary i s jeho dalším využitím. Po vybudování víceúčelového hřiště bude         
na náklady Osadního výboru Vinary oddělen novým oplocením pozemek mateřské školy 
Vinary od víceúčelového hřiště. Děti této mateřské školy budou mít možnost využívat 
víceúčelové hřiště, což bude zakotveno v jeho provozním řádu. Při přípravě projektové 
dokumentace nového víceúčelového hřiště je nutné pamatovat i na náhradní výsadbu            
za pokácené jabloně na současném pozemku mateřské školy a dále je žádoucí konzultovat 
složení nových herních prvků se zástupci mateřské školy.       

Vyjmutím části pozemku p.č. 199/3 o výměře 759 m2 z hospodaření (správy) ZŠ a MŠ
Hranická, bude i nadále splněna podmínka ustanovení § 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb.,                   
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu               
a vzdělávání dětí a mladistvích, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví, že nezastavěná 
plocha pozemku pro zařízení pro výchovu a vzdělávání určená pro pobyt a hry dětí
předškolního věku, včetně travnaté plochy, musí činit nejméně 4 m2 na 1 dítě. Pro školní rok
2013/2014 je do mateřské školy Vinary zapsáno 56 dětí, které budou mít v případě schválení 
vyjmutí části pozemku k dispozici nezastavěnou plochu pozemku o výměře 1 922 m2,          
což je 34,32 m2 na jedno dítě. 

Vyjmutí výše uvedené části pozemku z hospodaření ZŠ a MŠ Hranická se promítne               
do dodatku č. 1 protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku k hospodaření,            
který je nedílnou součástí zřizovací listiny, a z tohoto důvodu je nutné celou záležitost 
předložit k projednání Zastupitelstvu města Přerova.

    



Příloha ZM 18/7

Dodatek č. 1

k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku k hospodaření
uzavřenému dne 21. 02. 2013

mezi statutárním městem Přerov a příspěvkovou organizací 
Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, 

Hranická 14

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 J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14,
IČ: 45180083, zastoupená ředitelem Mgr. Vladimírem Peškou, se sídlem Přerov, Přerov II –
Předmostí, Hranická 14
  

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedenému protokolu:

I.

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

Statutární město Přerov s účinností od 01. 08. 2013 vyjímá z hospodaření Základní školy       
J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14 část pozemku               
p.č. 199/3 o výměře 759 m2 v k. ú. Vinary (dle nákresu – přílohy tohoto dodatku).

Účetní hodnota pozemků předaných k hospodaření příspěvkové organizaci Základní škola     
J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14, vedená na níže 
uvedeném majetkovém účtu školy činí ke dni 01. 08. 2013:

 účet pozemky Hranická 14

 pozemek p.č.st. 758 o výměře 4.285 m2 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Předmostí -  
642.750,- Kč

 pozemek p.č. 30/6 o výměře 5.402 m2 - ostatní plocha (způsob využití – jiná plocha)
v k.ú. Předmostí - 16.206,- Kč 

pozemky Hranická celkem: 658.806,- Kč

 účet pozemky Vinary

 pozemek p.č. 279 o výměře 316 m2 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Vinary                  
u Přerova – 47.400,- Kč

 pozemek p.č. 199/3 o výměře 2681 m2 – ostatní plocha (způsob využití jiná plocha) 
v k.ú. Vinary u Přerova s výjimkou části o výměře 759 m2 – 5.766,- Kč

pozemky Vinary celkem: 53.166,- Kč



 účet pozemky Pod skalkou 11

 pozemek p.č.st. 728 o výměře 594 m2 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Předmostí –
89.100,- Kč 

 pozemek p.č.st. 725 o výměře 377 m2 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Předmostí –
56.550,- Kč 

 pozemek p.č.st. 726 o výměře 334 m2 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Předmostí –
50.100,- Kč 

 pozemek p.č.st. 724 o výměře 681 m2 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Předmostí –
102.150,- Kč 

 pozemek p.č. 30/4 o výměře 6.404 m2 ostatní plocha (způsob využití – jiná plocha)         
v k.ú. Předmostí s výjimkou části o výměře 4 250 m2 – 6.462,- Kč 

 pozemek p.č. 30/3 o výměře 2.156 m2 ostatní plocha (způsob využití – jiná plocha)           
v k.ú. Předmostí s výjimkou části o výměře 534 m2 – 4.866,- Kč

pozemky Pod skalkou celkem: 309.228,- Kč

 účet pozemky Čekyně

 pozemek p.č. 72 o výměře 936 m2 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Čekyně –
140.400,- Kč

 pozemek p.č. 71 o výměře 1790 m2 – ostatní plocha (způsob využití – zeleň)              
v k.ú. Čekyně – 5.370,- Kč

pozemky Čekyně celkem: 145.770,- Kč

II.

V ostatním se protokol nemění.

V Přerově dne …………………

……………………………………….                       ……………………………………..
         Mgr. Dušan Hluzín                                                   Mgr. Vladimír Peška
         náměstek primátora          ředitel

Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, 
Přerov - Předmostí, Hranická 14   


