
Pořadové číslo:  26/8 

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 29.08.2022 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 9. 2022 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, 1. náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Základní škola Přerov, Trávník 27 – předání skladu zahradního nářadí 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

uzavřeného dne 01.03.2002 mezi statutárním městem Přerov a Základní školou Přerov, Trávník 27, 

jehož předmětem je předání stavby č. p. 3565 skladu zahradního nářadí a techniky stojícího na 

parcele p.č. 2883/92, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Přerov. Dodatek č. 4 je přílohou důvodové 

zprávy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 30.09.2022 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na své 91. schůzi konané dne 25. 8. 2022 a usnesení bude sděleno na 

zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

 



Důvodová zpráva: 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jako převodce a statutární město Přerov jako 

nabyvatel uzavřeli smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, kterou je 

stavba č.p. 3565 na parcele p.č. 2883/92, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Přerov. Jedná se o sklad 

zahradního nářadí a techniky na školní zahradě Základní školy Přerov, Trávník 27 (dále ZŠ Trávník), 

kdy výše uvedenou smlouvou dochází k narovnání majetkových vztahů k nemovitosti, která se nachází 

na pozemku ve vlastnictví města. Pozemek p.č. 2883/92 byl následně protokolem o předání a převzetí 

movitého a nemovitého majetku předán k hospodaření ZŠ Trávník, a to včetně dotčeného skladu, který 

škola dlouhodobě využívá ke své činnosti.  

V současné době je sklad zahradního nářadí a techniky zaveden do majetku města v účetní hodnotě 

104.340 Kč. K převodu dotčeného skladu z města na ZŠ Trávník dojde po schválení předloženého 

dodatku č. 4 k protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku Zastupitelstvem města 

Přerova na jeho zářijovém jednání. ZŠ Trávník navede tento nemovitý majetek do účetnictví k 1. 10. 

2022 a následně jej začne odepisovat.  

 

 


