
Pořadové číslo:  16/9 

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 30.11.2020 

Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 12. 2020 

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, Trávník 27  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření dodatku č. 3 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, Trávník 27. Předmětem tohoto dodatku je předání investiční akce s 

názvem „Rekonstrukce elektroinstalace Základní školy Přerov, Trávník 27 – I. etapa“ k hospodaření 

v pořizovací ceně 3.482.526,19 Kč, s účinností od 1. 1. 2021.  

Znění dodatku je přílohou č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2020 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 52. schůzi konané 3.12.2020, její usnesení bude sděleno ústně na 

zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 



Dokončená investiční akce „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník 27 - I. etapa“ se 

prostřednictvím výše uvedeného protokolu předává k hospodaření základní škole a promítne se do 

účetnictví dotčené příspěvkové organizace, která ji bude účetně odepisovat.  

Předmětem realizace byla I. etapa rekonstrukce silnoproudých rozvodů a osvětlení ZŠ Trávník dle 

schváleného harmonogramu. V této etapě byla provedena výměna elektroinstalace v tělocvičnách, 

školní jídelně a kuchyni a výmalba dotčených prostor včetně kazetového podhledu. Druhá etapa bude 

realizována od července do srpna 2021.  

ZŠ Trávník začne výše uvedenou dokončenou I. etapu investiční akce odepisovat v souladu s 

ustanovením zřizovací listiny od 1. 1. 2021, a to po schválení dodatku protokolu o předání a převzetí 

nemovitého a movitého majetku do správy v Zastupitelstvu města Přerova. Pořizovací cena předávané 

I. etapy investiční akce činila 3.482.526,19 Kč. K financování rekonstrukce elektroinstalace ZŠ 

Trávník nebyly použity jiné zdroje.  

 

 


