
Pořadové číslo:  10/9 

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 28.11.2019 

Návrh pro 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 12. 2019 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Předání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole Přerov, Za mlýnem 1  

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 1. 3. 2002 mezi statutárním městem Přerov a příspěvkovou organizací Základní 

škola Přerov, Za mlýnem 1. Předmětem tohoto dodatku je předání investiční akce s názvem 

„Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, Za mlýnem 1“ k hospodaření v pořizovací ceně 

24.004.915,25 Kč, s účinností od 1. 1. 2020.  

Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy. 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2019 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova:  

projednala danou záležitost na své 26. schůzi konané dne 7. 11. 2019 a podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit navržené usnesení. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Dokončená investiční akce „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, Za mlýnem 1“ se 



prostřednictvím výše uvedeného protokolu předává k hospodaření Základní škole Přerov, Za mlýnem 

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

  

Předmětem realizace bylo provedení stavby obsahující zejména revitalizaci stávajícího školního hřiště 

a vznik nového dětského hřiště pro potřeby školní družiny. Součástí sportovního areálu školy je: 

 rekultivované travnaté fotbalové hřiště se závlahovým systémem a přípojkou surové vody 

 dětské hřiště pro školní družinu s 5 herními prvky 

 nová běžecká dráha s umělým povrchem (ovál a rovinka) 

 nový sektor skoku do dálky 

 kontejnerová buňka pro správce hřiště a sklad sportovního nářadí 

 nový mobiliář, oprava oplocení, úprava zpevněných ploch a vstupu do tělocvičny 

 sadbové a terénní úpravy 

  

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. 1. 2020 odepisována statutárním městem Přerovem a je 

vyčíslena výše oprávek vedená v účetnictví statutárního města Přerova ke dni 31. 1. 2020. Základní 

škola Přerov, Za mlýnem 1 začne výše uvedenou investiční akci odepisovat po schválení 

Zastupitelstvem města Přerova a v souladu s ustanovením zřizovací listiny od 1. 2. 2020. 

Pořizovací cena předávané investiční akce činila 24.004.915,25 Kč a oprávky ke dni 31. 1. 2020 činily 

400.085 Kč. Zůstatková cena je tedy 23.604.830,25 Kč. K financování výstavby školního hřiště 

nebyly použity jiné zdroje (transfery).  

 

 


