
Pořadové číslo: 18/3.2.3.

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 13.6.2016

Návrh pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 6. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, pověřený vedením odboru

Název návrhu:

Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova, částí 
pozemků p.č. 118, p.č. 152, p.č. 13, p.č. 5, vše v k.ú. Čekyně, částí pozemků  p.č. 134/1, 
p.č. 191/1, p.č. 13, p.č. 174, p.č. 175, p.č. 198, vše v k.ú. Penčičky.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p.č. 118, ost. plocha, o výměře cca 76 m2, p.č. 

152, ost. plocha, o výměře cca 15 m2, p.č. 13, ost. plocha, o výměře cca 35 m2, p.č. 5, ost. 

plocha, o výměře cca 34 m2, vše v k.ú. Čekyně, částí pozemků p.č. 134/1, lesní pozemek, o 

výměře cca 5 m2, p. č. 191/1, ost. plocha, o výměře cca 68 m2, p.č. 13, ost. plocha, o výměře 

cca 61 m2, p.č. 174, zast. plocha a nádvoří, o výměře cca 16 m2, p.č. 175, zast. plocha a 

nádvoří, o výměře cca 26 m2, p.č. 198, trvalý travní porost, o výměře cca 3 m2, vše v k.ú. 
Penčičky, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje , se 
sídlem Jeremenkova 40 a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460, s tím, že mezi statutárním městem 
Přerov jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem , se sídlem Jeremenkova 40 a, 779 11 
Olomouc, IČ 60609460, jako obdarovaným bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí 
darovací smlouvě ve znění přílohy č.1. Darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode 
dne vydání kolaudačního souhlasu, který spolu s geometrickým plánem na oddělení 
převáděných částí pozemků doručí budoucí obdarovaný budoucímu dárci. Části pozemků 
budou převedeny za účetní hodnotu pozemků.Smlouva bude uzavřena dle přílohy č.1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.8.2016

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



tohoto právního jednání.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit záměr bezúplatného převodu částí 
pozemků uvedených v návrhu usnesení. 

Místní výbor Čekyně

Místní výbor v Čekyni  souhlasí s převodem pozemků uvedených  v návrhu usnesení.

Místní výbor Penčice

Pozemky v k.ú. Penčičky: není nám jasný zábor pozemků p.č. 174   a 175. Jedná se o pozemky v části, 
kde probíhá nově vybudovaný chodník. Místní výbor žádá, aby nebyl  jakýmkoliv zásahem poškozen.
Místní výbor nemá námitky, aby po ukončení stavby  byly části pozemků  v k.ú. Penčičky, které jsou 
uvedeny v návrhu usnesení, převedeny z majetku statutárního města  Přerov do majetku Olomouckého 
kraje. Výše uvedená připomínka byla předána příslušnému oddělení Odboru správy majetku a 
komunálních služeb.

Koordinační skupina

Koordinační skupina žádost projednala dne 5.2.2016 a souhlasí s převodem. 

Komise pro záměry

Komise pro záměry projednala žádost dne 24.2.2016 a doporučila Radě města Přerova schválit  záměr 
převodu částí  pozemků uvedených v návrhu usnesení.

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své schůzi dne 3.3. a 5.5.2016 schválila záměr bezúplatného převodu částí 
pozemků uvedených v návrhu usnesení. Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města 
Přerova v době od 9.3. do 23.3.2016 a od 3.6. do 18.6.2016. Rada města Přerova na své schůzi dne 
16.6.2016 projednala převod částí výše uvedených pozemků. O výsledku jednání bude Zastupitelstvo 
města Přerova informováno zpravodajem.

Důvodová zpráva:

Pozemky uvedené v návrhu usnesení jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova, nacházejí se pod 
komunikací II/436 Přerov – Čekyně – Penčice a v její blízkosti. 
Olomoucký kraj požádal statutární město Přerov o bezúplatný převod částí pozemků z majetku 
statutárního města Přerova, uvedených v návrhu usnesení, které jsou dotčeny plánovanou rekonstrukcí 
a odvodnění silnice II/436 Přerov – Doloplazy.

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je žádost o řešení 
majetkoprávních vztahů v souvislosti s rekonstrukcí a odvodnění silnice II/436 Přerov -
Doloplazy v rámci její rekonstrukce.


