
Pořadové číslo:  33/3.1.2. 

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 9.11.2017 

Návrh pro 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 11. 

2017 

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 do majetku  

statutárního města Přerova – objekt bez čp/če, občanská vybavenost na pozemku p.č. 

2657/8, venkovní úpravy na pozemku p.č. 2657/7, oba v k.ú.  Přerov  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu 

nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – objekt bez čp/če, občanská 

vybavenost na pozemku p.č. 2657/8, venkovní úpravy na pozemku p.č. 2657/7, oba v k.ú. 

Přerov. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – objekt bez čp/če, občanská vybavenost na pozemku p.č. 2657/8, 

venkovní úpravy na pozemku p.č. 2657/7, oba v k.ú. Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje neschválit záměr převodu. Budovy 

občanského vybavení – sklad a sociální zázemí byly určeny pro potřeby tenisu a není důvod, aby tyto 

nemovitosti přešly do majetku statutárního města Přerova. 

 

Koordinační skupina 

Žádost projednala koordinační skupina  dne 9.6.2017 a nedoporučila převod budovy a betonové desky 

do majetku statutárního města Přerova. Navrhuje ponechat stávající stav i z důvodu předpokládaných 

nákladů na opravy. 

 



Komise pro záměry 

Komise pro záměr projednala záměr úplatného převodu  dne 27.9.2017 a doporučila Radě města 

Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  uvedených v návrhu usnesení.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi 79. schůzi dne 12.10.2017 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova neschválit záměr úplatného převodu nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerova 

– viz. návrh usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Nemovitosti se nachází v tenisovém areálu v Přerově, na pozemcích p.č 2657/7, p.č. 2657/8, oba v k.ú. 

Přerov, které jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova. Na statutární město Přerov se jako na 

vlastníka pozemků s předkupním právem obrátil TJ Spartak Přerov, spolek, se sídlem Bezručova 4, 

750 02 Přerov, jako vlastník nemovitosti objektu obč. vybavenosti bez čp/če – sklad antuky, sociální 

zázemí - na pozemku p.č. 2657/8 ( stavba je zapsána v katastru nemovitostí na LV 4619) a údajný 

vlastník betonové desky – parkoviště ( stavba není zapsána v katastru nemovitostí), s nabídkou na 

jejich převod do vlastnictví statutárního města Přerova. Součástí nabídky byl znalecký posudek, 

kterým byla stanovena cena v čase a místě obvyklá v celkové výší 480.000,- Kč ( objekt obč. 

vybavenosti bez čp/če na pozemku p.č. 2657/8 ve výši 420.000,- Kč, betonová deska – parkoviště ve 

výši 60.000,- Kč). Odbor správy majetku a komunálních služeb na základě podané nabídky provedl 

šetření, kterým bylo zjištěno, že betonová deska – parkoviště je pozůstatek původní stavby šaten, na 

jejichž odstranění po povodních v roce 1997 bylo vydáno Městským úřadem rozhodnutí o odstranění 

stavby č. 295/97 ze dne 17.11.1997, na základě kterého měla být stavba odstraněna, tzn. i základová 

deska. Ta odstraněna nebyla a naopak po čase byla stavebně upravena na parkoviště. V archivu 

Stavebního úřadu však nebyly nalezeny listiny na základě kterých byla stavba povolena a ani údajný 

vlastník takové listiny nemá k dispozici. S největší pravděpodobností se jedná o nepovolenou stavbu. 

Parkoviště je veřejnosti nepřístupné. 

  

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je nabídka na převod 

objektu bez čp/če, občanská vybavenost na pozemku p.č. 2657/8, venkovní úpravy na pozemku 

p.č. 2657/7, oba v k.ú. Přerov v tenisovém areálu v Přerově.  

 

 


