
Pořadové číslo: 14/3.3.4.

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 25.10.2012

Předloha pro 14. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 5. 11. 
2012

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
Bc. MILOSLAV DOHNAL, vedoucí oddělení majetkoprávní
MARIE DOUŠKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova -   
pozemku p.č. 4360 v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

mění své usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne 6.9.2010 č. usnesení 1082/32/3/2010 a to tak, 
že 
nově zní:

"Zastupitelstvo města Přerova schvaluje   bezúplatný převod   pozemku p.č. 4360, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 96 m2  v k.ú. Přerov,  z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví 
statutárního města Přerova  za podmínek uvedených ve smlouvě o  bezúplatném převodu  
nemovitosti, která tvoří přílohu této předlohy."

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města

Rada města Přerova na své 49 schůzi svým usnesením č. 1901/49/6/2012 podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova změnit usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne 6.9.2010 č. 
usnesení 1082/32/3/2010   dle návrhu usnesení.



Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 4360, zastavěná plocha a nádvoří  se nachází v k.ú. Přerov na  ulici Malá Dlážka 
v okolí  Sokolského stadionu.  Na pozemku se dle vyjádření Stavebního úřadu Přerov nenachází  
žádný objekt  a  je využíván jako veřejná  komunikace. Úřad pro zastupování státu sdělil, že  požádá 
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov o změnu druhu a způsobu využití.

Odbor majetku města jeho správy a provozu  obdržel   od  Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových žádost  o vyjádření  k   převodu pozemku p.č. 4360  v  k.ú. Přerov do vlastnictví 
statutárního města Přerova.  Žádost předložil  Odbor majetku města  k projednání koordinační skupině, 
která   na  svém jednání dne  18.12.2009 vyjádřila souhlas s převodem za předpokladu, že tento 
pozemek  bude  do vlastnictví statutárního města Přerova převeden  bezúplatně.

Komise pro projednávání záměrů dne 15.3.2010  doporučila Radě města Přerova schválit 
záměr statutárního města Přerova dle návrhu usnesení.

Zastupitelstvo města Přerova na svém jednání dne 6.9.2010 svým usnesením č. 
1082/32/3/2010 schválilo bezúplatný převod   pozemku p.č. 4360, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 96 m2  v k.ú. Přerov,  z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví statutárního 
města Přerova.  Na základě této dispozice  dne 5.10.2010 požádalo  Statutární město Přerov  Úřad  pro 
zastupování státu ve věcech majetkových o vyhotovení smlouvy.  Dne 12.9.2012 obdržel Odbor 
majetku města  návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.č. 4360 v k.ú. Přerov  s 
omezujícími podmínkami. Tyto jsou uvedeny ve smlouvě  které  je  přílohou  materiálu. Nabyvatel 
se  v této  smlouvě zavazuje pozemek užívat k účelům uvedených ve smlouvě, nebude jej využívat ke  
komerčním nebo výdělečným činnostem a  vždy do 31.1.  následující roku  předá převodci zprávu  o 
plnění podmínek  souvisejících s převodem a to po dobu 20-ti let ode den  právních účinků  vkladu 
vlastnického práva  do katastru nemovitostí.

Rada města Přerova na své 49 schůzi svým usnesením č. 1901/49/6/2012 podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova změnit usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne 6.9.2010 č. 
usnesení 1082/32/3/2010   dle návrhu usnesení.

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je návrh smlouvy o 
bezúplatném převodu pozemku p.č.  4360 v k.ú. Přerov s  omezujícími podmínkami,  který se 
nachází na ul. Malá Dlážka v okolí Sokolského stadionu.




