
Pořadové číslo:  22/9 

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 26.11.2021 

Návrh pro 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 12. 2021 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, 1. náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Předání dokončené investiční akce k hospodaření ZŠ U Tenisu   

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření dodatku č. 8 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, U tenisu 4. Předmětem tohoto dodatku je předání investiční akce s názvem 

„Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, U tenisu 4“ k hospodaření v pořizovací ceně 12.965.046,90 

Kč, a to ke 31.12.2021.  

Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2021 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na své 74. schůzi konané dne 18. 11. 2021 a podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit navržené usnesení. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Radě města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 



Dokončená investiční akce „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, U tenisu 4“ se prostřednictvím 

výše uvedeného protokolu předává k hospodaření Základní škole Přerov, U tenisu 4 a promítne se do 

účetnictví dotčené příspěvkové organizace, která ji bude účetně odepisovat.  

  

Předmětem realizace bylo provedení stavby obsahující zejména revitalizaci stávajícího školního hřiště. 

Součástí sportovního areálu školy je: 

  

 hlavní víceúčelové hřiště s umělým povrchem 43 x 23 m s obvodovým oplocením do výšky 5 m 

 běžecká rovinka s atypickým oválem 

 sektory skoku do dálky a vrhu koulí,  

 vedlejší víceúčelové hřiště s umělým povrchem 24 x 13 m včetně oplocení,  

 kontejnerová buňka pro správce hřiště, sklad sportovního nářadí a WC,  

 chodníkové plochy ze zámkové dlažby, drenážní systém, nový mobiliář, úprava zpevněných 

ploch, přeložka elektrického vedení nízkého napětí, 

 sadbové a terénní úpravy, zasypání staré studny 

  

Pořizovací cena předávané investiční akce činí 12.965.046,90 Kč. K financování rekonstrukce 

školního hřiště byly použity i jiné zdroje (transfery) ve výši 4 mil. Kč a jednalo se o dotaci 

Olomouckého kraje. 

Ke schválení dodatku protokolu o předání a převzetí nemovitého a movitého majetku dojde na jednání 

Zastupitelstva města Přerova dne 6. prosince 2021 a Základní škola Přerov, U tenisu 4 začne výše 

uvedenou investiční akci odepisovat od následujícího měsíce, tedy v souladu s ustanovením zřizovací 

listiny od 1. 1. 2022.  

 

 


