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Návrh pro 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 9. 2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

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

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerov -  úplatný a bezúplatný  převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova – id. ½  pozemku p.č. 681/9 a p.č. 682/1 v k.ú 
Kozlovice u Přerova 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerov - neschválit úplatný a 
bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – id. ½ pozemku 

pč. 681/9, lesní pozemek o výměře 23 m2 a id. ½ pozemku p.č. 682/1, trvalý travní porost o 

výměře 434 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111

2 neschvaluje úplatný převod a bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního 

města Přerova – id. ½ pozemku pč. 681/9, lesní pozemek o výměře 23 m2 a id. ½ pozemku 

p.č. 682/1, trvalý travní porost o výměře 434 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, z vlastnictví ČR-
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové 
Město, IČ 69797111.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Koordinační skupina

Koordinační skupina na svém jednání dne 6.5.2015 nedoporučila převod úplatný převod. Žádné 
investiční a rozvojové záměry.

Rada města Přerova



Rada města Přerova na své schůzi dne 25.8.2015 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
záměr statutárního města Přerova dle návrhu usnesení.

Místní výbor  Kozlovice u Přerova

Místní výbor Kozlovice u Přerova nemá námitek  k převodu.

Důvodová zpráva:

Pozemky uvedené v návrhu usnesení se nachází v místní části Přerov IV-Kozlovice. Pozemky jsou ve 
spoluvlastnictví Statutárního města Přerov a České republiky-příslušností hospodařit s majetkem státu 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Statutární město Přerov obdrželo žádost od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
zda má statutární město Přerov zájem odkoupení výše uvedeného spoluvlastnického podílu na 
uvedených pozemcích. 
Statutární město Přerov není vlastníkem sousedních pozemků. Pozemky tvoří přístup pro pozemky 
jednotlivých okolních vlastníků, dnes jsou tyto pozemky zahrnuty v půdním bloku a jsou užívány k 
zemědělské činnosti. Z tohoto důvodu koordinační skupina úplatný a bezúplatný převod nedoporučuje. 

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je žádost ÚZSVM o vyjádření 
k úplatnému převodu popř. bezúplatnému převodu spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku 
p.č. 681/9 a p.č. 682/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova.


