
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 9.2.2017 

Návrh pro 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 2. 2017 

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Předání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření Mateřské škole Píšťalka, 

Přerov, Máchova 8  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření dodatku č. 5 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do správy 

uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi statutárním městem Přerov a příspěvkovou organizací Mateřská 

škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8. Předmětem tohoto dodatku je předání dokončeného technického 

zhodnocení s názvem „MŠ Píšťalka, Máchova 8 – stavební úpravy střech“ v pořizovací ceně 

2.320.746,68 Kč, dle přílohy důvodové zprávy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 28.2.2017 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na své 62. schůzi konané dne 26. 01. 2017 a podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit navržené usnesení.  

 

Výbor pro školství a sport: 

projednal danou záležitost na svém jednání dne 13. 02. 2017 a usnesení bude sděleno na zasedání 

Zastupitelstva města Přerova.  

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 



 

 

 

Důvodová zpráva: 

Dokončené technické zhodnocení zaměřené zejména na opravu střech se prostřednictvím výše 

uvedeného protokolu předává k hospodaření Mateřské škole Píšťalka, Přerov, Máchova 8 a promítne 

se do účetnictví dotčené příspěvkové organizace.  

  

Předmětné technické zhodnocení spočívalo zejména v: 

Šikmá střecha 

 nová krytina z pálené tašky, 

 zateplení části půdního prostoru a podlahy, 

 výměna klempířských prvků, 

 výměna poškozených částí krovu, nástřik a doplnění hydroizolační vrstvy, 

 opláštění střešního vikýře, 

 nové výplně oken. 

Plochá střecha 

 výměna střešního pláště, 

 nová parozábrana stropní konstrukce, tepelná izolace, kontaktní difuzní fólie a zastřešení vrstvou 

OSB3 desek, 

 nová hliníková falcová střešní krytina. 

  

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 28. 02. 2017 odepisována statutárním městem Přerovem a je 

vyčíslena výše oprávek vedená v účetnictví statutárního města Přerova ke dni 28. 02. 2017, dále že 

celé technické zhodnocení bylo financováno z rozpočtu statutárního města Přerova bez zapojení dotací 

z jiných zdrojů. Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8 začne výše uvedené technické 

zhodnocení odpisovat po schválení Zastupitelstvem města Přerova od 01. 03. 2017. 

Oprávky ke dni 28. 02. 2017 činí 7.736,- Kč a pořizovací cena předávaného technického zhodnocení 

činila 2.320.746,68 Kč. Celé technické zhodnocení bylo financováno pouze z rozpočtu statutárního 

města Přerova bez zapojení dotací z jiných zdrojů.  

 

 


