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Zastupitelstvo města Přerova
Přerov 11.8.2016
Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 22. 8. 2016

Zpravodaj:

Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel:

Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel:

Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru

Název návrhu:
Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku statutárního
města Přerova/převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 592 v k.ú. Kozlovice u Přerova.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Přerova po projednání
1.

si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu pozemku
p.č. 592, trvalý travní porost, o výměře 14321 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví
statutárního města Přerova.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 592, trvalý
travní porost, o výměře 14321 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví statutárního města
Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:
Rada města Přerova:
Rada města Přerova na své schůzi dne 30.6.2016:
1. neschválila záměr StMPr - pacht pozemku p.č. 592 v k.ú.Kozlovice u Přerova
2. podala návrh ZM, aby si vyhradilo rozhodování o záměru
3. podala návrh ZM neschválit záměr převodu
Komise pro záměry:
Komise pro projednávání záměrů na svém zasedání dne 15.6.2016 doporučilo Radě města Přerova
schválit záměr dle návrhu usnesení.
Koordinační skupina:

Koordinační skupina na svém jednání dne 8.4.2016 nedoporučuje propachtovat předmětný pozemek
pro uvedený účel, ale ponechat stávající stav a prověřit zda je užívání ošetřeno smluvně. Dle územního
plánu se pozemek nachází v ploše krajinné zeleně a zjevně je užíván k zemědělské činnosti.
Odbor správy majetku:
Vzhledem ke skutečnosti, že na pozemek p.č. 592, trvalý travní porost , je uzavřena nájemní smlouva
ze dne 31.3.2006, odbor správy majetku nedoporučuje pacht ani převod pozemku.
Místní výbor Kozlovice:
Místní výbor nesouhlasí s dalším nájemcem, z důvodu uzavřené nájemní smlouvy se soukromým
zemědělcem.

Důvodová zpráva:
Pozemek p.č. 592, trvalý travní porost o celkové výměře14321 m2 se nachází podél pravého břehu
řeky Bečvy a cyklostezky směrem na Grymov v obci Kozlovice.
Na odbor správy majetku města se obrátila L*** C***L***bytem P*** se žádostí o dlouhodobý
pacht, případně odprodej pozemku p.č. 592, trvalý travní porost. Ve své žádosti uvedla, že jejím
záměrem je zde vysázet ovocné stromy a ořešáky pro pěstování bio ovoce, což při výměře tohoto
pozemku by bylo cca 50-60 stromů. Dále uvádí, že předmětný pozemek je pro ekologickou produkci
výjimečný svou polohou, i když se nachází v záplavové oblasti.
Důvodem předložení této dispozice v Radě města Přerova je žádost žadatelky o pacht pozemku,
případně odprodej z vlastnictví StMPr.

