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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 25. 11. 2013

Předloha pro 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 09. 12. 2013

Předkladatel: Mgr. Dušan Hluzín, náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství

Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
v. r.

Mgr. Petr Hrbek, referent oddělení školství a mládeže

Název materiálu:

Vyjmutí části pozemku předaného k hospodaření Mateřské škole Píšťalka, Přerov, 
Máchova 8 – příspěvkové organizaci

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 4 k protokolu o předání
a převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi Městem Přerov 
a subjektem Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8. 

Předmětem tohoto dodatku je vyjmutí části pozemku p.č. 3646/1 v k.ú. Přerov z hospodaření
jmenované příspěvkové organizace s účinností od 01. 01. 2014. Znění dodatku je přílohou důvodové 
zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

       Termín: 31. 12. 2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 80. schůzi konané dne 13. 11. 2013 a podává návrh
Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Odbor sociálních věcí a školství a Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8:

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 od Odboru správy majetku a komunálních služeb
informaci o žádosti paní Jarmily Obrtelové o prodej části pozemku p.č. 3646/1 o výměře
213 m2 v k.ú. Přerov. 
Uvedená část pozemku je předána k hospodaření Mateřské škole Píšťalka, Přerov, Máchova 8 
(dále MŠ Máchova 8) a jako zahradu ji využívá její odloučené pracoviště Na odpoledni 16. 
Vyjmutím části pozemku p.č. 3646/1 o výměře 213 m2 z hospodaření MŠ Máchova 8, 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. MŠ Máchova 8 může dle stanovené 
kapacity zařízení na odloučeném pracovišti Na odpoledni 16 zapsat maximálně 84 dětí, které 
budou mít k dispozici nezastavěnou plochu pozemku o výměře 4 151 m2, což je 49,42 m2

na jedno dítě. 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o vyjádření k předložené žádosti paní Obrtelové 
ředitelku MŠ Máchova 8, která s odprodejem části pozemku zahrady souhlasila za podmínky,
že bude zabezpečeno nové oplocení vyjímané části pozemku zahrady odloučeného pracoviště 
mateřské školy Na odpoledni 16, a to nikoli na náklady mateřské školy.
Vyjmutí části pozemku na parcele p.č. 3646/1 o výměře 213 m2 v k. ú. Přerov z hospodaření 
MŠ Máchova 8 se promítne do dodatku č. 4 k protokolu o předání a převzetí nemovitého 
majetku do správy.

    



Příloha ZM 21/9

Dodatek č. 4

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

mezi Městem Přerov a příspěvkovou organizací 
Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8

Na základě usnesení č. .…/21/9/2013 z 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného 
dne 9. prosince 2013

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

a

Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8, IČ: 62350145, zastoupená ředitelkou Marií
Hálovou, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Máchova 8

  

uzavírají tento dodatek č. 4 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. 01. 2014 vyjímá z hospodaření Mateřské školy
Píšťalka, Přerov, Máchova 8 část pozemku p.č. 3646/1 o výměře 213 m2 v k. ú. Přerov (dle 
nákresu – přílohy tohoto dodatku).

Účetní hodnota pozemků předaných k hospodaření příspěvkové organizaci Mateřská škola
Píšťalka, Přerov, Máchova 8, vedená na níže uvedeném majetkovém účtu školy činí ke dni 
01. 01. 2014:

- účet pozemky Máchova 8 - Kč 719.700,00.

II.

V ostatním se protokol nemění.

V Přerově dne …………………

……………………………………….                        ……………………………………..
         Mgr. Dušan Hluzín                                                       Marie Hálová
         náměstek primátora ředitelka

                                                                       Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8   


