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Návrh pro 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 10. 2019 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

Mgr. Petr Hrbek, vedoucí oddělení 

Název návrhu: 

Předání pozemků a dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole Přerov, 

Želatovská 8  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření dodatku č. 7 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 předání k hospodaření částí pozemků 

5307/4, 5307/3, pozemků 5307/199, 5307/200, 5307/201, 5307/2002 vše v k.ú. Přerov a předání 

dokončené investiční akce „Modernizace ZŠ Želatovská 8, Přerov – bezbariérový boční vstup“.  

  

Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.10.2019 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na své 23. schůzi konané dne 26. 9. 2019 a podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit navržené usnesení. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

 



Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše 

uvedený návrh na usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 6. zasedání konaném dne 17. 6. 2019 schválilo předfinancování 

a spolufinancování realizace výstavby projektu „Hospodaření se srážkovými vodami ZŠ Želatovská“ v 

rámci 113. výzvy Ministerstva životního prostředí „Operačního programu Životní prostředí 2014 - 

2020“ z rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2019.  

Pro splnění podmínek poskytovatele dotace je nutné doložit, že Základní škola Přerov, Želatovská 8 

(dále ZŠ Želatovská) jako příjemce dotace ve výši 2 453 935 Kč, má svěřeny k hospodaření všechny 

pozemky dotčené projektem „Hospodaření se srážkovými vodami ZŠ Želatovská“. Z tohoto důvodu, 

budou ZŠ Želatovská prostřednictvím dodatku protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku, 

předány k hospodaření následující části pozemků ve vlastnictví statutárního města Přerov:  

  

 část pozemku p.č. 5307/4 o výměře 45 m2 v k.ú. Přerov, v účetní hodnotě 136 Kč, 

 část pozemku p.č. 5307/3 o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov, v účetní hodnotě 124 Kč. 

  

V souvislosti s výstavbou hokejbalového hřiště ZŠ Želatovská byly zbourány 4 garáže v zahradě 

školy. Následně byla provedena změna v evidenci majetku statutárního města Přerova v katastru 

nemovitostí, kdy po výmazu budov garáží byl změněn druh a způsob využití pozemku ze zastavěné 

plochy a nádvoří na ostatní plochu – jiná plocha. Dodatkem č. 7 protokolu o předání a převzetí 

nemovitého majetku jsou ZŠ Želatovská předány 4 pozemky v souladu se zněním v katastru 

nemovitostí: 

  

 pozemek p.č. 5307/199 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 21 m2 v k.ú. Přerov, v účetní 

hodnotě 3.150 Kč,  

 pozemek p.č. 5307/200 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov, v účetní 

hodnotě 2.850 Kč,  

 pozemek p.č. 5307/201 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov, v účetní 

hodnotě 2.850 Kč,  

 pozemek p.č. 5307/202 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 20 m2 v k.ú. Přerov, v účetní 

hodnotě 3.150 Kč.  

Dokončená investiční akce „Modernizace ZŠ Želatovská 8, Přerov – bezbariérový boční vstup“ se 

prostřednictvím výše uvedeného protokolu předává k hospodaření ZŠ Želatovská a promítne se do 

účetnictví dotčené příspěvkové organizace, která ji bude účetně odepisovat.  

  

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 30. 11. 2019 odepisována statutárním městem Přerovem a je 

vyčíslena výše oprávek vedená v účetnictví statutárního města Přerova ke dni 30. 11. 2019. ZŠ 

Želatovská začne výše uvedenou investiční akci odepisovat po schválení Zastupitelstvem města 

Přerova a v souladu s ustanovením zřizovací listiny od 1. 12. 2019. Pořizovací cena předávané 

investiční akce je 2.346.004,04 Kč a oprávky ke dni 30. 11. 2019 činí 26.884 Kč. Zůstatková cena je 

tedy 2.319.120,04 Kč.  

 

 


