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Název návrhu: 

Předání majetku z dokončených projektů ITI základním školám  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 4 k protokolu o předání a převzetí nemovitého a movitého 

majetku k hospodaření uzavřenému dne 1. 3. 2002 mezi statutárním městem Přerov a 

příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16. Předmětem tohoto 

dodatku je s účinností od 1. 3. 2020 předání k hospodaření nemovitého a movitého majetku, 

pořízeného v rámci projektu „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, 

Boženy Němcové 16“ v celkové pořizovací ceně 8.164.728,84 Kč, 

 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 5 k protokolu o předání a převzetí nemovitého a movitého 

majetku k hospodaření uzavřenému dne 21. 2. 2013 mezi statutárním městem Přerov a 

příspěvkovou organizací Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - 

Předmostí, Hranická 14. Předmětem tohoto dodatku je s účinností od 1. 3. 2020 předání k 

hospodaření nemovitého a movitého majetku, pořízeného v rámci projektu „Modernizace a 

vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Hranická 14“ v celkové pořizovací ceně 

16.365.642,89 Kč, 

 

3. schvaluje uzavření dodatku č. 5 k protokolu o předání a převzetí nemovitého a movitého 

majetku k hospodaření uzavřenému dne 1. 3. 2002 mezi statutárním městem Přerov a 

příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmětem tohoto dodatku je s 

účinností od 1. 3. 2020 předání k hospodaření nemovitého a movitého majetku, pořízeného 

v rámci projektu „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13“ v 

celkové pořizovací ceně 13.136.837,60 Kč, 

 

4. schvaluje uzavření dodatku č. 7 k protokolu o předání a převzetí nemovitého a movitého 

majetku k hospodaření uzavřenému dne 1. 3. 2002 mezi statutárním městem Přerov a 

příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, U tenisu 4. Předmětem tohoto dodatku je s 



účinností od 1. 3. 2020 předání k hospodaření nemovitého a movitého majetku, pořízeného 

v rámci projektu „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U tenisu 4“ v 

celkové pořizovací ceně 12.622.974,03 Kč, 

 

5. schvaluje uzavření dodatku č. 4 k protokolu o předání a převzetí nemovitého a movitého 

majetku k hospodaření uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi statutárním městem Přerov a 

příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5. Předmětem tohoto dodatku 

je s účinností od 1. 3. 2020 předání k hospodaření nemovitého a movitého majetku, 

pořízeného v rámci projektu „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, 

Velká Dlážka 5“ v celkové pořizovací ceně 6.310.353,56 Kč, 

 

6. schvaluje uzavření dodatku č. 6 k protokolu o předání a převzetí nemovitého a movitého 

majetku k hospodaření uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi statutárním městem Přerov a 

příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Za mlýnem 1. Předmětem tohoto dodatku je 

s účinností od 1. 3. 2020 předání k hospodaření nemovitého a movitého majetku, 

pořízeného v rámci projektu „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, 

Za mlýnem 1“ v celkové pořizovací ceně 9.119.502,73 Kč.   

Znění všech výše uvedených dodatků tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy. 

 

7. schvaluje dodatek ke zřizovacím listinám základních škol, mateřských škol, Zařízení 

školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 a Městské knihovny v Přerově, příspěvkové 

organizace, zřízených statutárním městem Přerovem.   

Vzorový dodatek zřizovací listiny tvoří přílohu č. 2 důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 31. schůzi konané dne 30. 1. 2020 a usnesení bude sděleno na zasedání 

Zastupitelstva města Přerova.  

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Radě města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Projekty byly sestaveny v souladu s podmínkami 66. výzvy k předkládání žádostí o podporu z 

Integrovaného regionálního operačního programu „INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ - 

INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI“ vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky. 

  

Cílem projektů bylo zlepšení vzdělávací infrastruktury základních škol se zaměřením na klíčové 

kompetence žáků. Prostřednictvím rozvíjení znalostí a dovedností v moderně vybavených učebnách 

(jazykové, matematické, zeměpisné, polytechnické, multimediální a přírodovědné) dojde k 

zatraktivňování přírodovědných oborů, jazykových dovedností, polytechnické výchovy a díky rozvoji 

konektivity, i schopností žáků pracovat s počítači a informačními technologiemi. Specifickým cílem je 

vyšší motivace dětí, žáků a studentů ke studiu technických a přírodovědných oborů, zlepšení 

jazykových schopností a zlepšení odborných kompetencí absolventů. 

  

Projekty mají za cíl i výrazné posílení možností plně inkluzivního vzdělávání na základních školách, 

protože byly provedeny úpravy, díky nimž jsou školy zcela bezbariérově přístupné pro všechny žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Instalovány byly nové pojízdné schodišťové plošiny, venkovní 

výtah a nové nájezdové rampy. V budovách škol byly vytvořeny nové toalety pro osoby s omezenou 



hybností. Spolu s výstavbou byla realizována internetová konektivita všech modernizovaných učeben 

základních škol. 

  

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 uvedené akce 

jsou po dobu od zařazení do užívání do 31. 3. 2020 odepisovány statutárním městem Přerovem a v 

přílohách dodatků protokolů jsou vyčísleny výše oprávek vedené v účetnictví statutárního města 

Přerova ke dni 31. 3. 2020. Základní školy začnou výše uvedené investiční akce odepisovat po 

schválení Zastupitelstvem města Přerova a v souladu s ustanovením zřizovací listiny od 1. 4. 2020. 

  

Vzhledem ke zjištění Útvaru interního auditu a kontroly a v souladu se stanoviskem Ministerstva 

financí nebudeme od roku 2020 technické zhodnocení dlouhodobého majetku provedené zřizovatelem 

na majetku předaném k hospodaření příspěvkové organizaci předávat prostřednictvím dodatků 

zřizovacích listin. Z vyjádření Ministerstva financí vyplývá, že obec nepředává k hospodaření 

technická zhodnocení a o předmětném majetku včetně technického zhodnocení účtuje a odpisuje 

příspěvková organizace. K okamžiku uvedení technického zhodnocení do stavu způsobilého k užívání 

je nezbytné aktualizovat zůstatkovou cenu majetku a aktualizovat odpisový plán.  

  

Předložený vzor dodatku zřizovacích listin škol, školských zařízení a Měk, zřizovaných statutárním 

městem Přerovem, řeší doplnění názvu přílohy č. 1 zřizovacích listin Protokolu o předání a převzetí 

nemovitého majetku o majetek movitý. S ohledem na podmínky dotačních programů, je možné 

předávat příspěvkovým organizacím i movitý majetek k hospodaření a z tohoto důvodu navrhujeme 

upřesnit název dotčeného protokolu.  

 

 


