
Pořadové číslo: 20/3.1.1.

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 8.9.2016

Návrh pro 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 9. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 887 v k.ú. Henčlov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu pozemku 

p.č.887 orná půda, o výměře 1628 m2 v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 887, orná půda, 

o výměře 1628 m2 v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního města Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova:

Rada města Přerova na své schůzi dne 24.8.2016:
1. podala návrh ZM, aby si vyhradilo rozhodování o záměru
2. podala návrh ZM neschválit záměr StMPr - úplatný převod p.č. 887 v k.ú. Henčlov z vlastnictví 
StMPr

Komise pro záměry:

Komise pro záměry na svém zasedání dne 11.7.2016 doporučila Radě města Přerova schválit záměr 
dle návrhu usnesení.

Koordinační skupina:

Koordinační skupina na svém jednání dne 3.6.2016 nedoporučila převod pozemku žadatelce , s tím, že 
doporučuje prozatím ponechat stávající způsob užívání. Statutární město Přerov je vlastníkem i 
sousedního pozemku a v případě zájmu je snadnější odprodat pozemky města jako celek, případně 



vlastníkům sousedních nemovitostí pro účely, které jsou v souladu s územním plánem – výroba a 
služby.

Místní výbor Henčlov:

Místní výbor nedoporučuje převod pozemku žadatelce.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 887 orná půda, o celkové výměře 1628 m2 se nachází v ulici Zakladatelů v místě 
bývalého zemědělského družstva Henčlov. Naproti pozemku p.č. 887 se nachází pozemky ve 
vlastnictví Ing. Jana Many (zahradnictví a zemědělská výroba).
Na odbor správy majetku se obrátila paní B*** Rašková, bytem P***se žádostí o převod pozemku p.č. 

887 o výměře 1628 m2 v k.ú. Henčlov. Ve své žádosti žadatelka uvádí, že pozemek hodlá užívat za 
účelem zahrady. O pacht pozemku nemá zájem. 
Odbor správy majetku pro informaci uvádí, že statutární město Přerov je vlastníkem sousedního 

pozemku p.č. 894 orná půda o celkové výměře 5306 m2. Pozemky p.č. 887 a p.č. 894 jsou užívány na 
základě nájemní smlouvy uzavřené dne 2.5.2006 mezi statutárním městem Přerovem a Ing. Janem 
Manou, zemědělský podnikatel, se sídlem Přerov VIII-Henčlov, Zakladatelů 55/42.

Důvodem předložení této dispozice v Zastupitelstvu města Přerova je žádost žadatelky o převod 
pozemku za účelem zřízení a užívání zahrady.


