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Název materiálu:

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

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření dodatku č. 6 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, U tenisu 4, IČ: 
60782358, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U tenisu 4.
Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce 
„Zajištění energetických úspor objektu Základní školy U tenisu, Přerov“ v ceně 
18.006.312,19 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. 6 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 U tenisu, Přerov“ v ceně 
2.134.976,61 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:

projednala danou záležitost na 97. schůzi konané dne 25. 08. 2014, přijala usnesení 
3754/97/7/2014 a podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

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:
 dodatečném zateplení všech obvodových vnějších stěn kontaktním zateplovacím 

systémem,
 použití polystyrénových desek na fasádě, v ostění a nadpraží oken, na parapetu (použit 

spádový klín),
 zateplení soklu pomocí soklové desky s povrchovou úpravou z tenkovrstvé omítky s 

probarveným přírodním kamenivem,
 nahrazení EPS minerální vatou v místě vstupů z důvodu požární bezpečnosti,
 barevném provedení fasády v barvách bílá, žlutá a šedá,
 výměně zbývajících okenních otvorů současně s provedením nových vnitřních parapetů 

(okna jsou navržena s odolností proti vloupání do třídy odolnosti „WK 1“),
 zateplení plochých střech, které dříve sloužily jako pochůzí terasy,
 provedení nových klempířských prvků,
 vybudování nových okapových chodníků z kačírku, úprava hromosvodů a natření 

kovových prvků.

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.


