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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 16.4.2014

Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 
2014

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
MILAN RYTÍŘ, vedoucí oddělení investic a technické správy
STANISLAV JUREČKA, oddělení investic a technické správy

Název materiálu:

Přehled domovního majetku statutárního města Přerova, jeho správa a využití ( budovy 
a objekty ) – aktualizace č. 7.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

bere na vědomí aktualizaci č. 7 – Přehled domovního majetku statutárního města Přerova, 
jeho správa a využití (budovy a objekty) dle přílohy 1-7.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko rady města Přerova:

Rada města Přerova na své 87. schůzi dne 24.3.2014 po projednání vzala na vědomí 
usnesením č. 3278/87/7/2014 aktualizaci č. 7 – Přehled domovního majetku statutárního 
města Přerova, jeho správa a využití (budovy a objekty) dle přílohy 1-7.

Stanovisko odboru správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučil Radě  města Přerova vzít na vědomí 
aktualizaci č. 7 – Přehled domovního majetku statutárního města Přerova, jeho správa              
a využití (budovy a objekty) dle přílohy 1-7.

Důvodová zpráva:

Rada města Přerova na své 59. Schůzi dne 18.10.2001 schválila komplexní materiál 



„Dlouhodobá koncepce efektivní správy nemovitého majetku Města Přerova – budov a 
objektů “. 
Předložený materiál aktualizuje stav obecního majetku za období 2011 – 2013. V 
předkládaném materiálu je jednak předloženo rozdělení domovního majetku dle jeho využití 
pro potřeby statutárního města Přerova. Dále jsou zde uvedeny změny v evidenci tohoto 
majetku a v neposlední řadě přehled oprav spravovaného majetku za období let 2011 – 2013. 
Rada města Přerova na své 87. schůzi dne 24.3.2014 po projednání vzala na vědomí 
usnesením č. 3278/87/7/2014 aktualizaci č. 7 – Přehled domovního majetku statutárního 
města Přerova, jeho správa a využití ( budovy a objekty ).

V příloze tohoto materiálu je předložen na vědomí Přehled domovního majetku 
statutárního města Přerova, jeho správa a využití (budovy a objekty) - aktualizace č.7. 


