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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 2.7.2015

Návrh pro 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 7. 2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb
Miloslav Dohnal, Ing.
Marie Doušková

Název návrhu:

Převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – budovy č.p. 830  v 
k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 neschvaluje úplatný převod a schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – budovy občanské vybavenosti č.p. 830, postavené na pozemku 
p.č. 5307/92, zastavěná plocha a nádvoří 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 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Odbor sociálních věcí a školství

Statutární město Přerov je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2, 
která k provozování mateřské školy využívá část objektu č.p. 830 v k.ú. Přerov. Jedná se přibližně o 
70% tohoto objektu a zbývající část byla mateřské škole dodatkem č. 3 k Protokolu o předání a 
převzetí nemovitého majetku vyjmuta z hospodaření a předána Odboru správy majetku a komunálních 
služeb. 
Statutární město Přerov s  účinností od 01. 07. 2014 vyjmulo z hospodaření Mateřské školy Přerov, 
Kouřílkova 2 následující nemovitý majetek:
•nebytové prostory v 1. NP (bývalé jesle)   o celkové výměře 336,16 m2



•  nebytové prostory v hospodářském pavilonu 1. PP, o celkové výměře 78,59 m2  užívané statutárním 
městem Přerov k provozování prádelny v budově č.p. 830, příslušné k části obce Přerov I – Město, 
způsob využití – stavba občanského vybavení, postavené na pozemku p.č. 5307/92 v k.ú. Přerov 
(Přerov, Přerov I – Město, Kouřílkova 2).

V souvislosti demografickým vývojem jestliže dojde  k útlumu, tak  maximálně jedné třídy, ale nikoliv 
k ukončení činnosti celé mateřské školy. Na druhou stranu uvažují zákonodárci o zavedení povinného 
předškolního vzdělávání minimálně v posledním roce před nástupem dětí do základních škol, což by 
mělo pozitivní dopad na naplněnost mateřských škol.    

Odbor správy majetku a  komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb  doporučuje  Radě města Přerova  podat návrh  
Zastupitelstvu města Přerova dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Budova č.p. 830 se nachází v Přerově I-Město, na ul. Kouřilka. Vlastníkem této budovy je ČR-Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerov. 
Budovu je využívána příspěvkovou organizací Mateřská školka Kouřilka 2. Dle sdělení odboru 
sociálních věcí a školství v uvedeném objektu se provozují 3 standartní třídy mateřské školky a 1 třída 
se sníženým počtem dětí. Nebytové prostory v 1 nadzemním přízemí ( bývalé jesle) a nebytové 
prostory v hospodářském pavilonu ( k provozování prádelny) byly vyjmuty z hospodaření Mateřské 
školy, Kouřilka 2. V současné době jsou tyto prostory nevyužity.
Dle vyjádření oddělení školství a mládeže se předškolní zařízení nachází v blízkosti dvou základních 
škol Svisle a Želatovská a v budoucnosti lze předpokládat, že kapacita mateřské školy bude využita a 
to vzhledem ke své poloze v hustě obydlené části Přerova nepředpokládáme ani do budoucna výrazné 
problémy s nízkými počty dětí a v minulosti se tak nikdy nestalo. 
Statutární město Přerov má zájem provozovat mateřskou školu v části objektu č.p. 830, Přerov, 
Kouřílka 2. Demografická křivka počtu narozených dětí v Přerově v posledních třech letech sice klesá. 
V případě nižšího zájmu rodičů o umístění dětí do MŠ Kouřílkova dojde k útlumu maximálně jedné 
třídy, ale nikoliv k ukončení činnosti celé mateřské školy. 
Uvedená nemovitost byla původně zapsána na LV 1 pro ČR-MěNV Přerov. Při dořešení právních 
vztahů Katastrální úřad Přerov zjistil, že v katastrálním operátu chybí nabývací titul pro ČR-MěNV 
Přerov. Z tohoto důvodu si ČR-ÚZSVM zapsal uvedenou nemovitost na svůj vlastnický list.
Ve věci uvedeného záměru bylo již v minulosti několikrát jednáno s pracovníky ČR-ÚZSVM, kteří 
požadují projednání této dispozice v orgánech obce. Smlouva na převod nemovitosti není součástí 
tohoto materiálu, poněvadž smlouvu bude připravovat ÚZSVM až na základě projednání této 
dipsozice v orgánech obce. 

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je skutečnost, že statutární 
město Přerov provozuje v objektu Kouřilka 2, který je ve vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových Mateřskou školku. Z tohoto důvodu žádá o bezúplatný převod.


