
Pořadové číslo: 24/7

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 9.6.2014

Předloha pro 24. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 6. 
2014

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
PETR HRBEK, vedoucí oddělení školství a mládeže

Název materiálu:

Ukončení činnosti odloučeného pracoviště příspěvkové organizace Základní škola 
Přerov, Svisle 13 v objektu Kouřílkova 2; Vyjmutí části nemovitého majetku z 
hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Přerov, Svisle 13, IČ: 
47858052, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Svisle 13. 
Předmětem znění dodatku je úprava vymezení hlavního účelu organizace a tomu 
odpovídajícího předmětu činnosti v souvislosti s ukončením činnosti základní školy v 
objektu č.p. 830 na parcele p.č. 5307/92 v k.ú. Přerov (Přerov, Přerov I – Město, 
Kouřílkova 2) s účinností od 01. 07. 2014. Znění dodatku tvoří přílohu č. 1 důvodové 
zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2014

2. schvaluje dodatek č. 3 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do 
správy, přílohy č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy Přerov, Kouřílkova 2, IČ: 
49558510, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kouřílkova 2. 
Předmětem znění dodatku je vyjmutí části nebytových prostor v objektu č.p. 830 na 
parcele p.č. 5307/92 a části pozemku p.č. 5307/92, zastavěná plocha v k.ú. Přerov 



(Přerov, Přerov I – Město, Kouřílkova 2) z hospodaření jmenované příspěvkové 
organizace s účinností od 01. 07. 2014. Znění dodatku tvoří přílohu č. 2 důvodové 
zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 92. schůzi konané dne 04. 06. 2014, přijala usnesení 
3508/92/7/2014 a podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Odbor sociálních věcí a školství, Základní škola Přerov, Svisle 13 a Mateřská škola 
Přerov, Kouřílkova 2:

doporučují Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Důvodová zpráva:

Ad 1)

Odbor sociálních věcí a školství obdržel oznámení Mgr. Miroslava Fryštackého, ředitele 
Základní školy Přerov, Svisle 13 (dále ZŠ Svisle) o ukončení činnosti odloučeného pracoviště 
základní školy v části budovy Kouřílkova 2. ZŠ Svisle z důvodu nedostatku kmenových tříd v 
hlavní budově školy využívala prostory odloučeného pracoviště Kouřílkova k výuce žáků 
dvou prvních tříd. Počínaje školním rokem 2014/2015 budou všichni žáci ZŠ Svisle 
vyučováni v hlavní budově školy. 
Navrhovaná změna se projeví v ustanovení zřizovací listiny ZŠ Svisle (viz příloha č. 1 
důvodové zprávy). 

S účinností od 01. 08. 2014 se změní znění části 4. – „Vymezení hlavního účelu organizace a 
tomu odpovídajícího předmětu činnosti“. V této části se vypustí údaje o objektu Kouřílkova 2. 
Další ustanovení zřizovací listiny zůstanou beze změn.
Výše uvedenou změnu u místa poskytované činnosti základní školy promítne Odbor 
sociálních věcí a školství i do rejstříku škol a školských zařízení vedeného Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Ad 2)

Nebytové prostory uvolněné po odchodu prvních tříd ZŠ Svisle má svěřeny k hospodaření 
protokolem o předání a převzetí nemovitého majetku Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2, 
která o jejich další využití nemá zájem. Dotčené prostory byly rekolaudovány pro potřeby 
základní školy a jejich zpětná úprava na parametry pro mateřskou školu, by si vyžádala 
nemalé finanční prostředky.
Pokud by vyvstala nepředvídaná potřeba rozšířit nabídku míst v mateřských školách, má 
oddělení školství a mládeže k dispozici jednu třídu v objektu Na odpoledni 16. Náklady na 



otevření této třídy by byly nižší a efektivnější, protože dotčený objekt prošel celkovou 
rekonstrukcí v rámci realizace energeticky úsporných opatření. 

Dodatkem č. 3 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do správy ze dne 01. 03. 
2002, se s účinností od 01. 07. 2014 vyjímá Mateřské škole Přerov, Kouřílkova 2 část 
nevyužitých nebytových prostor z hospodaření (viz příloha č. 2 důvodové zprávy). 

Oba dodatky jsou součástí zřizovacích listin ZŠ Svisle a MŠ Kouřílkova 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 k dalšímu využití.


