
Pořadové číslo: 14/8

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 8.2.2016

Návrh pro 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 2. 2016

Zpravodaj: Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství

Název návrhu:

Předání dokončeného technického zhodnocení k  hospodaření Základní škole J. A. 
Komenského a Mateřské škole, Přerov - Předmostí, Hranická 14

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření dodatku č. 4 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku k 
hospodaření uzavřenému dne 21. 02. 2013 mezi statutárním městem Přerov a příspěvkovou 
organizací Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická
14. Předmětem tohoto dodatku je předání dokončeného technického zhodnocení s názvem 
„Energetické opatření budovy MŠ Pod skalkou č. p. 13, Přerov II – Předmostí “ v pořizovací 
ceně 2.797.768,30 Kč k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 15.3.2016

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem dodatku k protokolu o předání 
a převzetí nemovitého majetku k hospodaření dle bodu 1 tohoto usnesení.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 34. schůzi konané dne 21. 01. 2016 a usnesením číslo 1188/34/8/2016 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Odbor sociálních věcí a školství:

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.



Důvodová zpráva:

Dokončené technické zhodnocení zaměřené zejména na zateplení vnějších obvodových stěn se 
prostřednictvím výše uvedeného protokolu předává k hospodaření Základní škole J. A. Komenského a 
Mateřské škole, Přerov - Předmostí, Hranická 14 a promítne se do účetnictví dotčené příspěvkové 
organizace. 
Předmětné technické zhodnocení spočívalo zejména v:
 zateplení vnějších obvodových stěn,
 zlepšení tepelně – technických parametrů obvodového pláště,
 nové řešení povrchu fasády na bázi moderních certifikovaných výrobků.

V souladu s Českým účetním standardem č. 708 – Odepisování dlouhodobého majetku jsou v 
protokolech o předání a převzetí nemovitého majetku uvedeny informace o tom, že výše uvedená akce 
je po dobu od zařazení do užívání do 29. 02. 2016 odepisována statutárním městem Přerovem a je 
vyčíslena výše oprávek vedená v účetnictví statutárního města Přerova ke dni 29. 02. 2016, dále že 
celé technické zhodnocení bylo financováno z rozpočtu statutárního města Přerova bez zapojení dotací 
z jiných zdrojů. Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14 
začne výše uvedené technické zhodnocení odpisovat po schválení Zastupitelstvem města Přerova od 
01. 03. 2016.
Oprávky ke dni 29. 02. 2016 činí 8.636,00 Kč a pořizovací cena předávaného technického zhodnocení 
činila 2.797.768,30 Kč.


