
Příloha ZM 5/7   

                                                         

Dodatek 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  

 
Na základě usnesení č. .…/../2019 z 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 

30. dubna 2019  
 

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

primátora Mgr. Petrem Koubou, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Bratrská 34 

 

a 

 

Základní škola Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862, zastoupená ředitelem Mgr. Přemyslem 

Dvorským, Ph.D., se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Želatovská 8 

   

uzavírají tento dodatek č. 6 k výše uvedenému protokolu: 
 

I. 

 

Smluvní strany se dohodly na rozšíření výše uvedeného protokolu o ustanovení následujícího 

znění: 

 

Statutární město Přerov s účinností od 1. 5. 2019 předává k hospodaření Základní škole 

Přerov, Želatovská 8 dokončenou investiční akci s názvem „Výstavba hokejbalového hřiště 

v areálu ZŠ Želatovská 8“ v zůstatkové ceně 4.917.409,23 Kč ke 31. 5. 2019.  

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

2019 byly městem zaúčtovány ve výši 41.325 Kč. 

Investiční akce byla financována i z jiných zdrojů mimo rozpočet statutárního města Přerova. 

Z jiného zdroje (transfer) ve výši 1.800.000 Kč, bude k 31. 5. 2019 zaúčtováno 15.000,80 Kč  

a zůstatková cena jiného zdroje (transferu) bude 1.784.999,20 Kč. Transferový podíl je 

36,3%. 

 

II. 

 

Smluvní strany se dohodly na rozšíření výše uvedeného protokolu o ustanovení následujícího 

znění: 

 

Statutární město Přerov s účinností od 1. 5. 2019 vyjímá z hospodaření Základní školy 

Přerov, Želatovská 8 následující nemovitý majetek v k. ú. Přerov: 

 

- stavba bez č.p./č.e. – garáž – na pozemku p.č. 5307/199 (zastavěná plocha a nádvoří) 

v k.ú. Přerov,  

- stavba bez č.p./č.e. – garáž – na pozemku p.č. 5307/200 (zastavěná plocha a nádvoří)  

v k.ú. Přerov,  



- stavba bez č.p./č.e. – garáž – na pozemku p.č. 5307/201 (zastavěná plocha a nádvoří)  

v k.ú. Přerov,  

- stavba bez č.p./č.e. – garáž – na pozemku p.č. 5307/202 (zastavěná plocha a nádvoří)  

v k.ú. Přerov,  

Účetní hodnota vyjímaných staveb (garáží) se k 30. 4. 2019 vynuluje.  

 

- pozemek p.č. 5307/199 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Přerov,  

- pozemek p.č. 5307/200 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov,  

- pozemek p.č. 5307/201 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov,  

- pozemek p.č. 5307/202 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Přerov,  

 

Účetní hodnota vyjímaných pozemků se k 30. 4. 2019 vynuluje. 

 

 

III. 

V ostatním se protokol nemění. 

 

 

V Přerově dne 30. dubna 2019 

 

 

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

            Mgr. Petr Kouba                                            Mgr. Přemysl Dvorský Ph.D. 

         náměstek primátora               ředitel  

                                                                                     Základní školy Přerov, Želatovská 8 

 


