
Pořadové číslo: 25/7

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 3.9.2014

Předloha pro 25. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 9. 
2014

Předkladatel: Mgr. DUŠAN HLUZÍN, náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ROMANA POSPÍŠILOVÁ, vedoucí odboru sociálních věcí a 
školství
PETR HRBEK, vedoucí oddělení školství a mládeže
Ing. HANA GALETKOVÁ, referent

Název materiálu:

Předání dokončené investiční akce k hospodaření školským příspěvkovým organizacím 
– realizace úspor energie ZŠ Svisle

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření dodatku č. 4 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku 
do správy, přílohy č. 1 zřizovací listiny, uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Základní škola Přerov, Svisle 13, IČ: 
47858052, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Svisle 13. 
Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce 
„Zajištění energetických úspor objektu Základní školy Svisle, Přerov“ v ceně 
17.867.080,94 Kč k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci s účinností od 01. 
10. 2014. Znění dodatku je přílohou č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2014

2. schvaluje uzavření dodatku č. 7 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku 
k hospodaření, přílohy č. 1 zřizovací listiny, uzavřenému dne 14. 04. 2010 mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Zařízení školního stravování Přerov, 
Kratochvílova 30, IČ: 49558277, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 
30. 
Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce 



„Zajištění energetických úspor objektu Základní školy Svisle, Přerov“ v ceně 
2.436.420,13 Kč k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci s účinností od 01. 
10. 2014. Znění dodatku je přílohou č. 2 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

projedná danou záležitost na 98. schůzi konané dne 10. 09. 2014 a znění jejího usnesení bude 
Zastupitelstvu města Přerova sděleno ústně při projednávání tohoto materiálu.

Odbor sociálních věcí a školství:

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Důvodová zpráva:

Dokončená investiční akce zaměřená na realizaci úspor energií se prostřednictvím výše
uvedených protokolů předává k hospodaření dotčeným školským příspěvkovým organizacím 
a promítne se do jejich účetnictví. 

Předmětná investiční akce spočívala zejména v:
 výměně dřevěných okenních otvorů a venkovních dveří za plastové výrobky se zasklením 

izolačním dvojsklem, součástí jsou nové vnitřní plastové parapety (vnější parapety budou 
provedeny z hliníkového plechu),

 odstranění lehkých dřevěných stěn u atria stravovací části a u spojovacích krčků, 
provedení vyzdění parapetu a osazení plastovými okny,

 zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem,
 zateplení ploché střechy vstupního pavilonu izolační minerální vatou, vybudování nových 

okapových chodníků z kačírku, úprava hromosvodů a natření kovových prvků,
 barevném provedení tenkovrstvé fasády v barvě světlý okr, doplněný prvky tmavší okr,
 zateplení soklu pomocí soklové desky s povrchovou úpravou z tenkovrstvé omítky s 

probarveným přírodním kamenivem,
 realizaci vnitřních úprav, včetně výmaleb, klempířské, zámečnické práce a elektropráce na 

zateplovaných objektech školy,
 odstranění dřevin a ořezu větví stromů zasahujících do fasády, dodávce a montáži oken ve 

stravovacím pavilonu, nástřiku barevného loga na západní štítové stěně učebnového 
pavilonu, dodávce a montáži vstupních dveří do atria stravovacího pavilonu, dodávce a 
montáži pákových ovladačů oken a žaluzií v učebnové části a třídách družiny, zateplení 
střechy vstupního krčku do družiny. 

V souladu s Českým účetním standardem č. 708 – Odepisování dlouhodobého majetku jsou v 
protokolech o předání a převzetí nemovitého majetku nově uvedeny informace o tom, že výše 
uvedená akce je po dobu od zařazení do užívání do 30. 09. 2014 odepisována statutárním 
městem Přerovem a je vyčíslena výše oprávek vedená v účetnictví statutárního města Přerova 



k 30. 09. 2014, dále že investiční akce byla financována z rozpočtu statutárního města Přerova 
se zapojením dotací z jiných zdrojů, z Ministerstva životního prostředí ČR a ze Státního fondu 
životního prostředí. Příspěvkové organizace začnou výše uvedená technická zhodnocení 
odpisovat po schválení Zastupitelstvem města Přerova od 01. 10. 2014.

Oba dodatky nabývají účinnosti dnem 01. 10. 2014.
Oba dodatky budou projednány na 98. schůzi Rady města Přerova, která se uskuteční dne 10. 
09. 2014.


