
Dodatek 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, Boženy Němcové 16

Na základě usnesení č ••• ./11/8/2020 z 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného
dne 3. února 2020

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, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, zastoupená ředitelkou
Mgr. Bc. Ilonou Bočinskou, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Boženy Němcové 16

uzavírají tento dodatek č. 4 k výše uvedenému protokolu:

I.

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

Statutární město Přerov předává s účinností od 1.3.2020 k hospodaření Základní škole Přerov,
Boženy Němcové 16 dokončenou akci s názvem "Modernizace a vybudování odborných
učeben pro Zš Přerov, Boženy Němcové 16" v celkové pořizovací ceně 8.164.728,84 Kč.

Základní škola začne odepisovat v souladu se zřizovací listinou od 1. dne měsíce
následujícího po předání majetku, a to od 1.4.2020.

Výše uvedená akce byla mimo rozpočet statutárního města Přerova spolufinancována z jiných
zdrojů - Ministerstva pro místní rozvoj a Evropské unie, a to investiční část ve výši
5.426.527,23 Kč a neinvestiční část ve výši 1.914.105,71 Kč. Soupis předávaného majetku
tvoří přílohy tohoto dodatku.

II.
V ostatním se protokol nemění.

V Přerově dne 5. února 2020 -
Mgr. Petr Kouba

náměstek primátora
Mgr. Bc. Ilona Bočinská

ředitelka Základní školy Přerov,
Boženy Němcové 16

Příloha č. 1 ZM 11/8



Dodatek č. 5

k protokolu o předání a převzetí nemovitého a movitého majetku
k hospodaření uzavřenému dne 21. 02. 2013

mezi statutárním městem Přerov a příspěvkovou organizací
Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí,

Hranická 14

Na základě usnesení č ••• ./11/8/2020 z 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného
dne 3. února 2020

Statutární město Přerov, IČ: 00301825, DIČ: CZ00301825, zastoupené náměstkem
primátora Mgr. Petrem Koubou, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Bratrská 34

a

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14,
IČ: 45180083, zastoupená ředitelkou Mgr. Bc. Věrou Vác1avíčkovou, se sídlem Přerov,
Přerov II - Předmostí, Přerov - Předmostí, Hranická 14,

uzavírají tento dodatek č. 5 k výše uvedenému protokolu:

I.

Smluvní strany se dohodly na rozšíření výše uvedeného protokolu o ustanovení následujícího
znění:
Statutární město Přerov předává s účinností od 1.3.2020 k hospodaření Základní škole J. A.
Komenského a Mateřské škole, Přerov - Předmostí, Hranická 14 dokončenou akci s názvem
"Modernizace a vybudování odborných učeben pro zš Přerov, Hranická 14" v celkové
pořizovací ceně 16.365.642,89 Kč.

Základní škola začne odepisovat v souladu se zřizovací listinou od 1. dne měsíce
následujícího po předání majetku, a to od 1.4.2020.

Výše uvedená akce byla mimo rozpočet statutárního města Přerova spolufinancována z jiných
zdrojů - Ministerstva pro místní rozvoj a Evropské unie, a to ve výši 12.064.767,94 Kč
investiční část a 2.114.582,77 Kč neinvestiční část. Soupis předávaného majetku tvoří přílohy
tohoto dodatku.

II.

V ostatním se protokol nemění. -
V Přerově dne 5. února 2020

Mgr. Petr Kouba
náměstek primátora

Mgr. Bc. Věra Vác1avíčková
ředitelka Základní školy J.A. Komenského

a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14



Dodatek č. 5

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, Svisle 13

Na základě usnesení č ••• ./11/8/2020 z 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného
dne 3. února 2020

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, Svisle 13, IČ: 47858052, zastoupená ředitelem Mgr. Miroslavem
Fryštackým, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Svisle 13

uzavírají tento dodatek č. 5 k výše uvedenému protokolu:

I.

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

Statutární město Přerov předává s účinností od 1.3.2020 k hospodaření Základní škole Přerov,
Svisle 13 dokončenou akci s názvem "Modernizace a vybudování odborných učeben pro zš
Přerov, Svisle 13" v celkové pořizovací ceně 13.136.837,60 Kč.

Základní škola začne odepisovat v souladu se zřizovací listinou od 1. dne měsíce
následujícího po předání majetku, a to od 1.4.2020.

Výše uvedená akce byla mimo rozpočet statutárního města Přerova spolufinancována z jiných
zdrojů - Ministerstva pro místní rozvoj a Evropské unie a to investiční část ve výši
8.032.282,13 Kč a neinvestiční část ve výši 2.336.894,92 Kč. Soupis předávaného majetku
tvoří přílohy tohoto dodatku.

II.
V ostatním se protokol nemění.

V Přerově dne 5. února 2020 -
Mgr. Petr Kouba

náměstek primátora
Mgr. Miroslav Fryštacký

ředitel Základní školy Přerov,
Svisle 13



Dodatek č. 7

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, U tenisu 4

Na základě usnesení č ••• ./11/812020 z 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného
dne 3. února 2020

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, U tenisu 4, IČ: 60782358, zastoupená ředitelem Mgr. Michalem
Pospíšilem, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, U tenisu 4

uzavírají tento dodatek č. 7 k výše uvedenému protokolu:

1.

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

Statutární město Přerov předává s účinností od 1.3.2020 k hospodaření Základní škole Přerov,
U tenisu 4 dokončené akce s názvem "Modernizace a vybudování odborných učeben pro zš
Přerov, U tenisu 4" v celkové pořizovací ceně 12.622.974,03 Kč.

Základní škola začne odepisovat v souladu se zřizovací listinou od 1. dne měsíce
následujícího po předání majetku, a to od 1.4.2020.

Výše uvedená akce byla mimo rozpočet statutárního města Přerova spolufinancována z jiných
zdrojů - Ministerstva pro místní rozvoj a Evropské unie, a to investiční část ve výši
9.397.466,86 Kč a neinvestiční část ve výši 1.815.037,56 Kč. Soupis předávaného majetku
tvoří přílohy tohoto dodatku.

II.
V ostatním se protokol nemění.

-V Přerově dne 5. února 2020

Mgr. Petr Kouba
náměstek primátora

Mgr. Michal Pospíšil
ředitel Základní školy Přerov,

U tenisu 4



Dodatek 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

Na základě usnesení č ••• ./11/8/2020 z 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného
dne 3. února 2020

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, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354, zastoupená ředitelem Mgr.
Martinem Černým, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Velká Dlážka 5

uzavírají tento dodatek č. 4 k výše uvedenému protokolu:

I.

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

Statutární město Přerov předává s účinností od 1.3.2020 k hospodaření Základní škole Přerov,
Velká Dlážka 5 dokončenou akci s názvem "Modernizace a vybudování odborných učeben
pro ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5" v celkové pořizovací ceně 6.310.353,56 Kč.

Základní škola začne odepisovat v souladu se zřizovací listinou od 1. dne měsíce
následujícího po předání majetku, a-to od 1.4.2020.

Výše uvedená akce byla mimo rozpočet statutárního města Přerova spolufinancována z jiných
zdrojů - Mimsterstva pro místní rozvoj a Evropské unie, a to investiční část ve výši
3.952.810,68 Kč a neinvestiční část ve výši 1.704.967,10 Kč. Soupis předávaného majetku
tvoří přílohy tohoto dodatku.

II.
V ostatním se protokol nemění.

V Přerově dne 5. února 2020 -
Mgr. Petr Kouba

náměstek primátora
Mgr. Martin Černý

ředitel Základní školy Přerov,
Velká Dlážka 5



Dodatek 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

Na základě usnesení č ••• ./11/8/2020 z 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného
dne 3. února 2020

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, Za mlýnem 1, IČ: 47858311, zastoupená ředitelem Mgr. Petrem
Zbořilem, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Za mlýnem 1

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 předává s účinností od 1.3.2020 k hospodaření Základní škole Přerov,
Za mlýnem 1 dokončenou akci s názvem "Modernizace a vybudování odborných učeben pro
ZŠ Přerov, Za mlýnem 1" v celkové pořizovací ceně 9.119.502,73 Kč.

Základní škola začne odepisovat v souladu se zřizovací listinou od 1. dne měsíce
následujícího po předání majetku, a to od 1.4.2020.

Výše uvedená akce byla mimo rozpočet statutárního města Přerova spolufinancována z jiných
zdrojů - Ministerstva pro místní rozvoj a Evropské unie, a to investiční část ve výši
6.520.056,41 Kč a neinvestiční část ve výši 527.308,26 Kč. Soupis předávaného majetku tvoří
přílohy tohoto dodatku.

II.
V ostatním se protokol nemění.

V Přerově dne 5. února 2020 -
Mgr. Petr Kouba

náměstek primátora
Mgr. Petr Zbořil

ředitel Základní školy Přerov,
Za mlýnem 1


