
Pořadové číslo: 4/3.3.1.

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 26.2.2015

Předloha pro 4. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 3. 2015

Předkladatel: PAVEL KOŠUTEK, náměstek primátora

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

Název materiálu:

Převod nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 4394/115 
a p.č. 4394/116 v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova 

- pozemků p.č. 4394/115, ostatní plocha, sportoviště, o výměře 194 m2 a p.č. 

4394/116, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 12 m2 vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví 
ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových , Rašínovo nábř. 390/42 
Praha 2, Nové Město, IČ: 69797111.

2 neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -

pozemků p.č. 4394/115, ostatní plocha, sportoviště o výměře 194 m2 a p.č. 4394/116, 

ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 12 m2 vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR-Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových , Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové 
Město, IČ: 69797111

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2015

3 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání 
dle bodu 1. návrhu na usnesení včetně podpisu a podpisu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.



Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Koordinační skupina

Koordinační skupina  na svém jednání dne 20.11.2014 doporučila převod pozemku p.č. 
4394/115, který je součástí areálu ZŠ Za Mlýnem a pozemku p.č. 4394/116, který je součástí  
přístupové plochy na ul. Malá Dlážka.

Rada města Přerova

Rada města Přerova  na své schůzi dne 19.2.2015 usnesením č. 225/10/7/2015 podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod, neschválit úplatný převod 
nemovitých věcí  dle návrhu usnesení.

Odbor správy majetku 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje  převést pozemky uvedené v návrhu 
usnesení bezúplatně, poněvadž nejsou využívány ke komerčním účelům.

Důvodová zpráva:

Pozemky p.č. 4394/115 a p.č. 4394/116, ostatní plocha se nachází v k.ú. Přerov na ulici Za 
Mlýnem. Pozemek p.č. 4394/115, ostatní plocha, sportoviště, tvoří část travnatého hřiště při 
Základní škole Za Mlýnem. Pozemek p.č. 4394/116 v k.ú. Přerov, který je ve vlastnictví ČR-
ÚZSVM je součástí veřejné přístupové plochy na ul. Malá Dlážka.
Odbor koncepce a strategického rozvoje spolu odborem sociálních věcí a školství připravuje 
projektovou dokumentaci na revitalizaci školního hřiště ZŠ Za Mlýnem. Vzhledem tomu, že 
část hřiště se nachází na pozemku, který není ve vlastnictví statutárního města Přerova, je 
třeba v souvislosti se zajištěním stavebního povolení a realizací celého projektu převést 
uvedené pozemky do vlastnictví statutárního města Přerova. Jakmile bude uvedená dispozice 
projednána v orgánech obce, požádá statutární město Přerov na základě usnesení 
Zastupitelstva města Přerova, Úřad pro zastupování státu, odloučené pracoviště Přerov o 
vyhotovení smlouvy, která bude zaslána k odsouhlasení na příslušné pracoviště ÚZSVM. Z 
tohoto důvodu není smlouva přílohou tohoto materiálu. Jakmile obdrží odbor správy majetku 
a komunálních služeb návrh smlouvy, předloží ji k projednání do orgánů obce.
Důvodem předložení a projednání této dispozice je žádost oboru koncepce a strategického 
rozvoje v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace na rekonstrukci hřiště při ZŠ 
Za Mlýnem, kde pozemky p.č. 4394/115 a p.č. 4394/116 v k.ú. Přerov jsou ve vlastnictví ČR-
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Tímto materiálem se projedná bezúplatný převod pozemků p.č. 4394/115 a p.č. 4394/116 
v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví statutárního města. Pozemky se nachází na ul. Za Mlýnem a jsou součástí 
školního hřiště při |Základní škole za Mlýnem.


