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Návrh pro 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 30. 4. 2019 
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Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Předání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole Přerov, Želatovská 8  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření dodatku č. 6 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do správy 

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

škola Přerov, Želatovská 8. Předmětem tohoto dodatku je: 

a.    předání investiční akce s názvem „Výstavba hokejbalového hřiště v areálu ZŠ Želatovská 8“  

k hospodaření v pořizovací ceně 4.958.734,23 Kč, s účinností od 1. 5. 2019,  

b.   vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření jmenované organizace (4 garáže a zastavěné 

plochy) s účinností od 1. 5. 2019, včetně vynulování účetní hodnoty tohoto majetku.  

Znění dodatku je přílohou č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 13. schůzi konané dne 4. 4. 2019 a podává návrh zastupitelstvu města 

Přerova schválit výše uvedené usnesení. Současně povolila Základní škole Přerov, Želatovská 8 

samostatně uzavírat nájemní smlouvy v délce trvání do 12 měsíců včetně, ke svěřenému nemovitému 

majetku - hokejbalovému hřišti, předanému k hospodaření dne 1. 5. 2019. Kalkulaci úhrady za užívání 

hokejbalového hřiště stanoví ředitel základní školy po projednání se zřizovatelem.    

 

Odbor řízení projektů a investic: 

Olomoucký kraj finančně podpořil z Programu na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních 

zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018 investiční akci "Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ 

Želatovská 8, Přerov“ finanční částkou 1.800.000,- Kč. Předání hokejbalového hřiště do hospodaření 

příspěvkové organizace - ZŠ Želatovská 8 neodporuje pravidlům poskytovatele dotace. Konzultováno 

s poskytovatelem dotace. K předkládané předloze nemá oddělení PZD připomínek. 



Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Dokončená investiční akce „Výstavba hokejbalového hřiště v areálu ZŠ Želatovská 8“ se 

prostřednictvím výše uvedeného protokolu předává k hospodaření Základní škole Přerov, Želatovská 8 

a promítne se do účetnictví dotčené příspěvkové organizace, která ji bude účetně odepisovat.  

Předmětem realizace bylo provedení stavby obsahující zejména přípravu území, podkladní vrstvy s 

použitím štěrkodrtí, asfaltový povrch hřiště, částečně zpevněnou přístupovou plochu, ucelený 

mantinelový systém se záchytným oplocením, sportovní vybavení a drobné terénní úpravy. 

V rámci přípravných prací byly zbourány 4 garáže v areálu ZŠ Želatovská, které musí být vyjmuty z 

hospodaření školy. K odstranění stavby byl vydán souhlas Odboru stavebního úřadu a životního 

prostředí Magistrátu města Přerova. 

  

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 31. 5. 2019 odepisována statutárním městem Přerovem a je 

vyčíslena výše oprávek vedená v účetnictví statutárního města Přerova ke dni 31. 5. 2019. Základní 

škola Přerov, Želatovská 8 začne výše uvedenou investiční akci odepisovat po schválení 

Zastupitelstvem města Přerova a v souladu s ustanovením zřizovací listiny od 1. 6. 2019. 

Pořizovací cena předávané investiční akce činila 4.958.734,23 Kč a oprávky ke dni 31. 5. 2019 činily 

41.325 Kč. Zůstatková cena je tedy 4.917.409,23 Kč. K financování výstavby hokejbalového hřiště 

byly použity i jiné zdroje (transfer) ve výši 1.800.000 Kč, z nichž bude do 31. 5. 2019 rozpuštěno 

15.000,80 Kč a zůstatková cena nerozpuštěného jiného zdroje (transferu) bude 1.784.999,20 Kč. 

Transferový podíl činí 36,3%.  

 

 


