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Název materiálu:

Předání nemovitého majetku k hospodaření Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16 
– příspěvkové organizaci

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje dodatek č. 3 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do správy, 
přílohy č. 1 zřizovací listiny Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se 
sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16. 
Předmětem znění dodatku je předání bytu náležejícího k objektu Přerov, Přerov I – Město, 
Boženy Němcové 16, k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci s účinností od 01. 
05. 2014. Znění dodatku tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 15.5.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 88. schůzi konané dne 09. 04. 2014, přijala usnesení 
3340/88/10/2014 a podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené 
usnesení.



Odbor sociálních věcí a školství a Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16:

doporučují Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Souhlasí s vyřazením daného bytu z bytového fondu statutárního města Přerova a jeho 
předáním příspěvkové organizaci dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Odbor sociálních věcí a školství obdržel žádost ředitelky Základní školy Přerov, Boženy 
Němcové 16 (dále ZŠ Boženy Němcové) o předání bývalého školnického bytu zpět k 
hospodaření základní škole, a to za účelem umístit zde již schválenou druhou přípravnou 
třídu. ZŠ Boženy Němcové se potýká se zvýšeným zájmem rodičů o umístění dětí do 
přípravné třídy a bývalý školnický byt nabízí výborné podmínky pro realizaci výchovně 
vzdělávací práce s těmito dětmi.
Odbor sociálních věcí a školství požádal o vyjádření k případnému převodu bytu Odbor 
správy majetku a komunálních služeb, Oddělení bytové správy Magistrátu města Přerova, 
který s předloženým řešením souhlasí. Byt je v současné chvíli neobsazen a pro účely výuky v 
přípravné třídě bude nutné provést základní školou jeho rekolaudaci na nebytové prostory. 

Dodatek č. 3 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do správy ZŠ Boženy 
Němcové ze dne 01. 03. 2002, reaguje na předání dotčeného bytu (viz příloha č. 1 důvodové 
zprávy) základní škole. 

Dodatek protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku je součástí zřizovací listiny ZŠ 
Boženy Němcové a z tohoto důvodu je nutné jeho znění předložit k projednání Zastupitelstvu 
města Přerova.


