
Pořadové číslo: 21/9

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

Mgr. Bc. Věra Václavíčková, ředitelka ZŠ a MŠ Hranická

Název materiálu:

Vyjmutí nemovitého majetku 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 dodatek č. 5 ke zřizovací listině a dodatek
č. 3 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku k hospodaření, přílohy č. 1 zřizovací listiny

Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, 
se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14. 

Předmětem znění dodatků je úprava vymezení hlavního účelu organizace a tomu odpovídajícího 
předmětu činnosti a vyjmutí budov a pozemků náležejících k objektu Přerov, Přerov II – Předmostí, 
Pod skalkou 11, z hospodaření jmenované příspěvkové organizace s účinností od 01. 01. 2014. Znění 
dodatků tvoří přílohy č. 1 a 2 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 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, 
Přerov – Předmostí, Hranická 14:

doporučuje 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 žádost ředitelky Základní školy J. A. Komenského 
a Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14 (dále ZŠ a MŠ Hranická) o vyjmutí budov 
a pozemků, které má protokolem o předání a převzetí nemovitého majetku předány 
k hospodaření, a to pod označením Přerov, Přerov II – Předmostí, Pod skalkou 11. 
Jedná se o tři pavilonové budovy vzájemně propojené krčky, které se po provedení 
organizačních změn podařilo ZŠ a MŠ Hranická uvolnit. V rámci procesu sloučení škol 
v Předmostí byly činnosti realizované v objektu Pod skalkou 11 přesunuty do objektů 
Hranická a Pod skalkou 13, a to bez omezení původního rozsahu nabízených výchovně 
vzdělávacích a zájmových činností. Již v průběhu procesu schvalování sloučení škol 
v Předmostí byly orgány obce informovány o možnosti uvolnění některých budov. 

Navrhovaná změna se projeví v ustanovení zřizovací listiny ZŠ a MŠ Hranická (viz příloha č. 
1 důvodové zprávy).

S účinností od 01. 01. 2014 se změní znění části 4 – „Vymezení hlavního účelu organizace
a tomu odpovídajícího předmětu činnosti“. V této části se opraví údaje o objektu 
Pod skalkou 11, a to následovně : 

 organizace vykonává činnost střediska volného času, typu dům dětí a mládeže
v objektech Hranická 14, Pod skalkou 13 a v objektech v místních částech Přerova –
Vinary, Za humny 1 a Čekyně, Jabloňová 4.

Další ustanovení zřizovací listiny zůstanou beze změn.

Dodatek č. 3 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku k hospodaření ZŠ a MŠ 
Hranická ze dne 21. 2. 2013 musí reagovat na vyjmutí všech budov a pozemků tvořících 
pracoviště Pod skalkou 11 (viz příloha č. 2 důvodové zprávy).

Oba dodatky jsou součástí zřizovací listiny ZŠ a MŠ Hranická a z tohoto důvodu je nutné 
jejich znění předložit k projednání Zastupitelstvu města Přerova. V případě schválení 
navrženého usnesení bude vyjímaný nemovitý majetek dán k dispozici Odboru správy 
majetku a komunálních služeb. 

  
  

    



Příloha č. 1 ZM 21/9

Dodatek č. 5
ke zřizovací listině příspěvkové organizace

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola,
Přerov – Předmostí, Hranická 14

1. V části 4 - Vymezení hlavního účelu organizace a tomu odpovídajícího předmětu 
činnosti, bodě 4.5. se dosavadní text nahrazuje tímto zněním:

4.5.      Organizace vykonává 

- činnost základní školy v objektu č.p. 425 na parcele p.č.st. 758 v k.ú. Předmostí 
(Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14)  

- činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání - školní družiny v objektu 
č.p. 425 na pozemku p.č.st. 758 v k.ú. Předmostí (Přerov, Přerov II – Předmostí, 
Hranická 14) 

- činnost mateřské školy v objektu č.p. 13 na parcele p.č.st. 724 v k.ú. Předmostí 
(Přerov, Přerov II – Předmostí, Pod skalkou 13) a v objektu č.p. 203 na parcele 
p.č.st. 279 v k.ú. Vinary u Přerova (Přerov, Přerov XI – Vinary, Za humny 1)        
a v objektu č.p. 199 na parcele p.č. 72 v k.ú. Čekyně (Přerov, Přerov VII –
Čekyně, Jabloňová 4)

- činnost zařízení školního stravování, typu školní jídelna – výdejna v objektu 
č.p. 13 na parcele p.č.st. 724 v k.ú. Předmostí (Přerov, Přerov II – Předmostí,       
Pod skalkou 13) a v objektu č.p. 203 na parcele p.č.st. 279 v k.ú. Vinary u Přerova 
(Přerov, Přerov XI – Vinary, Za humny 1) a v objektu č.p. 199 na parcele p.č. 72 
v k.ú. Čekyně (Přerov, Přerov VII – Čekyně, Jabloňová 4)

- činnost střediska volného času, typu dům dětí a mládeže v objektu č.p. 425           
na parcele p.č.st. 758 v k.ú. Předmostí (Přerov, Přerov II – Předmostí,         
Hranická 14) a v objektu č.p. 13 na parcele p.č.st. 724 v k.ú. Předmostí (Přerov, 
Přerov II – Předmostí, Pod skalkou 13) a v objektu č.p. 203 na parcele p.č.st. 279 
v k.ú. Vinary u Přerova (Přerov, Přerov XI – Vinary, Za humny 1) a v objektu 
č.p. 199 na parcele p.č. 72 v k.ú. Čekyně (Přerov, Přerov VII – Čekyně, 
Jabloňová 4).

2. V ostatních částech zůstává výše uvedená zřizovací listina beze změny. 

Tento dodatek nabývá platnosti na základě usnesení č. …………Zastupitelstva města 
Přerova z 21. zasedání konaného dne 9. prosince 2013.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2014.

V Přerově dne ……………………..

        ………………………………….                                    …………………………………

                     Ing. Jiří Lajtoch                                                             Mgr. Dušan Hluzín

                           primátor                                                                   náměstek primátora



Příloha č. 2 ZM 21/9

Dodatek č. 3

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. .…/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

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14,
IČ: 45180083, zastoupená ředitelkou Mgr. Bc. Věrou Václavíčkovou, se sídlem Přerov, 
Přerov II – Předmostí, Hranická 14
  

uzavírají tento dodatek č. 3 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 Základní školy       
J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14 následující nemovitý 
majetek v k. ú. Předmostí:

Pod skalkou 

 budova č.p. 50,  příslušná k části obce Přerov II – Předmostí, způsob využití – stavba 
občanského vybavení, postavená na pozemku p.č.st. 728 v k.ú. Předmostí, budova 
bez č.p./č.e., příslušná k části obce Přerov II – Předmostí, způsob využití – stavba 
občanského vybavení, postavená na pozemku p.č.st. 725 v k.ú. Předmostí a budova 
bez č.p./č.e., příslušná k části obce Přerov II – Předmostí, způsob využití – stavba 
občanského vybavení, postavená na pozemku p.č.st. 726 v k.ú. Předmostí (Přerov, 
Přerov II – Předmostí, Pod skalkou 11),

Účetní hodnota vyjímaných budov ke 31. 12. 2013  - pořizovací cena 6.716.387,80 Kč, 
oprávky 4.533.049,87 Kč.

 pozemek p.č.st. 728 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Předmostí – pořizovací cena 
89.100,- Kč 

 pozemek p.č.st. 725 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Předmostí – pořizovací cena 



56.550,- Kč 

 pozemek p.č.st. 726 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Předmostí -  pořizovací cena 
50.100,- Kč 

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

Účetní hodnota vyjímaných pozemků Pod skalkou 11 ke 31. 12. 2013  

 hřiště – pořizovací cena 252.833,70 Kč, oprávky 103.215,00 Kč

 oplocení – pořizovací cena 50.301,00 Kč, oprávky   30.790,00 Kč

 oplocení – pořizovací cena 214.246,00 Kč, oprávky 131.137,00 Kč

 kanalizace – pořizovací cena 273.295,00 Kč, oprávky 183.195,00 Kč

 kanalizační přípojka – pořizovací cena    48.777,00 Kč, oprávky   29.855,00 Kč

 kanalizační přípojka – pořizovací cena   25.055,00 Kč, oprávky   15.334,00 Kč

 přípojka vody – pořizovací cena     7.897,00 Kč, oprávky     4.833,00 Kč

 terénní úpravy – pořizovací cena 325.824,00 Kč, oprávky 199.428,00 Kč

 zpevněné hřiště – pořizovací cena 277.064,00 Kč, oprávky   60.247,00 Kč

Účetní hodnota vyjímaných staveb Pod skalkou 11 ke dni 31. 12. 2013

II.

Účetní hodnoty budov, staveb a pozemků předaných k hospodaření příspěvkové organizaci 
Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14,
dle účetnictví příspěvkové organizace činí k 31. 12. 2013:

Budova Hranická 14    67.508.946,15 Kč

Budova Pod skalkou 13    16.283.968,06 Kč

Stavby Pod skalkou 13

 oplocení              356.075,00 Kč

 přípojka vody             46.194,00 Kč

Budova Čekyně     2.693.525,30 Kč

Budova Vinary     3.750.171,80 Kč

Pozemky Hranická celkem   658.806,- Kč

Pozemky Pod skalkou 13

 pozemek p.č.st. 724 o výměře 681 m2 – zast. pl. a nádvoří   102.150,- Kč 

 pozemek p.č. 30/3 o výměře 2.156 m2 (bez 534 m2)  ost. pl.        4.866,- Kč

Pozemky Vinary celkem:     53.166,- Kč

Pozemky Čekyně celkem:   145.770,- Kč



III.

V ostatním se protokol nemění.

V Přerově dne …………………

……………………………………….                    ……………………………………..
         Mgr. Dušan Hluzín                                             Mgr. Bc. Věra Václavíčková
         náměstek primátora         ředitelka

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


