
Příloha č. 3 ZM 23/8 

 

Protokol o předání a převzetí nemovitého majetku k hospodaření  

 

 
Statutární město Přerov, IČ: 00301825, DIČ: CZ00301825, zastoupené náměstkem primátora 

Bc. Tomášem Navrátilem, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Bratrská 34 

 

předává k hospodaření 

 

příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Přerov, Trávník 27, příspěvková 

organizace IČ: 45180091, zastoupená ředitelkou Mgr. Kamilou Burianovou, se sídlem Přerov, 

Přerov I – Město, Trávník 27  

   

následující nemovitý majetek: 

 

Trávník 

 budova č.p. 165, příslušná k části obce Přerov I – Město, způsob využití – stavba 

občanského vybavení, postavená na pozemku p.č. 2883/78 v k.ú. Přerov (Přerov, Přerov I 

– Město, Trávník 27) 

 mimo nebytové prostory svěřené příspěvkové organizaci Zařízení školního stravování 

Přerov, Kratochvílova 30 (odloučené pracoviště Trávník 27) 

v 1. PP č. 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, dle výkresu č. 04-012, číslo zakázky P 1071/62 z VI/1973 o celkové výměře 236,81 m
2 

a nebytové prostory v 1. NP č. 176, 177, 179, 180, 181, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 

194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, dle výkresu č. 04-016, číslo zakázky P 1071/62 z VI. 

1973 o  celkové výměře 610,16 m
2  

v budově č.p. 165, příslušné k části obce Přerov I – 

Město, způsob využití – stavba občanského vybavení, postavené na pozemku p.č. 2883/78 

v k.ú. Přerov (Přerov, Přerov I – Město, Trávník 27),  

 pozemek p.č. 2883/78, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, 

 pozemek p.č. 2883/79, ostatní plocha v k.ú. Přerov, 

 pozemek p.č. 2883/80, ostatní plocha v k.ú. Přerov, 

 pozemek p.č. 2883/92, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, 

 budova bez č.p. nebo evidenčního, zemědělská stavb,a postavená na pozemku  

p.č. 2883/92 v v k.ú. Přerov, 

  

Optiky 

 budova č.p. 2714,  příslušná k části obce Přerov I – Město, způsob využití – stavba 

občanského vybavení, postavená na pozemku p.č. 5196/23 v k.ú. Přerov, (Přerov, Přerov 

I – Město, Optiky 14), 

 pozemek p.č. 5196/23 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov,  

 pozemek p.č. 5196/24 ostatní plocha (způsob využití – ostatní komunikace) v k.ú. Přerov,  

 



Kozlovice 

 budova č.p. 59, příslušná k části obce Přerov IV – Kozlovice, způsob využití – stavba 

občanského vybavení, postavená na pozemku p.č. 486 v k.ú. Kozlovice u Přerova (Přerov, 

Přerov IV – Kozlovice, Grymovská 21), 

 pozemek p.č. 486, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Kozlovice u Přerova 

 pozemek p.č. 487/1, zahrada v k.ú. Kozlovice u Přerova 

 plot 

a tato jej přebírá k hospodaření a zároveň se zavazuje, že jej bude užívat a s ním nakládat 

v souladu s ustanoveními své zřizovací listiny. 

 

Účetní hodnoty budov, staveb a pozemků předaných k hospodaření příspěvkové organizaci 

Základní škola a Mateřská škola Přerov, Trávník 27, příspěvková organizace, dle účetnictví ke 

dni 31. 12. 2016: 

Budova Trávník – 89%                  

Stavby Trávník 

Pozemky Trávník             

Budova Optiky             

Stavby Optiky 

Pozemky Optiky                  

Budova Kozlovice           

Stavby Kozlovice           

Pozemky Kozlovice                   

 

Tento protokol nabývá účinnosti dne 01. 01. 2017.  

 

Tento protokol ruší a nahrazuje Protokol o předání a převzetí nemovitého majetku do správy 

přílohu č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Trávník 27 ze dne 

01. 03. 2002 včetně všech jeho dodatků. 

 

Uzavření tohoto protokolu schválilo Zastupitelstvo města Přerova na 23. zasedání konaném dne 

12. 12. 2016 usnesením č. ……………… 

 

 

V Přerově dne ………………… 

 

 

 

……………………………………….                            …………………………………….. 

         Bc. Tomáš Navrátil                                                        Mgr. Kamila Burianová 

         náměstek primátora              ředitelka  

                                                         Základní školy a Mateřské školy Přerov,  

     Trávník 27, příspěvková organizace  


