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Název materiálu:

Předání nemovitého majetku k hospodaření Základní škole Přerov, Za mlýnem 1 –
příspěvkové organizaci

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

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, Za mlýnem 1, IČ: 47858311, se sídlem Přerov, 
Přerov I – Město, Za mlýnem 1. 
Předmětem tohoto dodatku je předání bytu náležejícího k objektu Přerov, Přerov I – Město, 
Za mlýnem 1, k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci s účinností od 01. 10. 2014. 
Znění dodatku tvoří přílohu č. 1 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 
3755/97/7/2014 a podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.



Odbor sociálních věcí a školství a Základní škola Přerov, Za mlýnem 1:

doporučují Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje Zastupitelstvu města Přerova 
schválit předání volného bytu náležejícího k objektu Přerov, Přerov I - Město, Za mlýnem 1, k 
hospodaření jmenované příspěvkové organizaci dle návrhu na usnesení.

Důvodová zpráva:

Odbor sociálních věcí a školství obdržel žádost ředitelky Základní školy Přerov, Za mlýnem 1 
(dále ZŠ Za mlýnem) o předání školnického bytu k hospodaření základní škole, a to za 
účelem zřízení zkušebny školní kapely a odpočinkového prostoru nového školníka. 

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 
zkušebny bude nutné provést základní školou jeho rekolaudaci na nebytové prostory. 
Dodatek č. 4 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do správy ZŠ Za mlýnem 1 
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 
Za mlýnem a z tohoto důvodu je nutné jeho znění předložit k projednání Zastupitelstvu města 
Přerova. Dodatek nabývá účinnosti dnem 01. 10. 2014.


