
Pořadové číslo:  33/3.2.8. 

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: 

Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků 

p.č. 4788/1, p.č. 4790/4, části p.č. 4789/2 a části p.č. 4790/2 vše v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 4788/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 551 

m2, p.č. 4790/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 131 m2, části pozemku p.č. 4789/2 

ostatní plocha, dle geometrického plánu označené jako pozemek p.č. 4789/5 o výměře 847 

m2 a části p.č. 4790/2 zahrada, dle geometrického plánu označené jako pozemek p.č. 4790/9 

o výměře 1175 m2 vše v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do majetku 

Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a a uzavření darovací smlouvy ve 

znění dle přílohy č. 1. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Záležitost byla projednána na 18. jednání  koordinační skupiny dne 6.10.2017 bez připomínek. 

 



Komise pro záměry: 

Z časových důvodů nebyla záležitost předložena k projednání na zasedání Komise pro záměry. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova schválila záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod pozemků dle 

návrhu usnesení na 79. schůzi dne 12.10.2017. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 16.10. 

do 1.11.2017. 

Rada města Přerova na 80. schůzi dne 2.11.2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

bezúplatný převod a uzavření darovací smlouvy dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 4788/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 551 m2 v k.ú. Přerov je zastavěn stavbou 

č.p. 913 - jiná stavba příslušná k části obce Přerov I - Město - budova ornitologické stanice na ulici 

Bezručova v Přerově, pozemek p.č. 4790/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 131 m2 je zastavěn 

stavbou bez čp/če jiná stavba, která slouží jako záchranná stanice pro zraněné živočichy. Obě budovy 

jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, v 

hospodaření příspěvkové organizace Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se 

sídlem Přerov, Horní náměstí 7/7, IČ: 00067969. Pozemky p.č. 4789/2 ostatní plocha o celkové 

výměře 1736 m2 a pozemek p.č. 4790/2 zahrada o celkové výměře 2916 m2 oba v k.ú. Přerov se 

nachází v okolí těchto budov a tvoří provozně související areál společně se sousední budovou 

(užívanou příspěvkovou organizací Olomouckého kraje - Středisko volného času ATLAS a BIOS, se 

sídlem Přerov, Žižkova 12).  

Vztah k částem užívaných pozemkům v okolí budov je ošetřen smlouvou o výpůjčce ze dne 

24.9.1993.  

Muzeum Komenského v Přerově, p.o. plánuje rekonstrukci budov své pobočky - přírodovědného 

oddělení zaměřeného na ornitologii ORNIS v Bezručově ulici. V budově je stálá expozice Ptáci ČR, 

od dubna do října jsou pořádány sezónní výstavy na přírodovědná témata, dále pořádá výukové 

programy, akce pro školy a veřejnost. ORNIS plní činnost záchranné stanice pro zraněné živočichy z 

volné přírody  

K zajištění financování rekonstrukce bude v součinnosti s Olomouckým krajem, jako zřizovatelem 

příspěvkové organizace Muzeum Komenského v Přerově, podána žádost o dotaci v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzva 76. Muzea směřující k zefektivnění 

ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění. Předpokládaný termín podání žádosti o 

dotaci je leden 2018. Nutnou podmínkou udělení dotace je doklad o prokázání právních vztahů k 

majetku, který je předmětem projektu. Z tohoto důvodu předložilo Muzeum Komenského v Přerov 

p.o. studii, která řeší rekonstrukci stávající budovy, přístavbu a úpravy souvisejících ploch (parkovací 

a zpevněné plochy, pergola k venkovní učebně atd) a Olomoucký kraj požádal dne 5.10.2017 o převod 

dotčených pozemků - po dohodě vedení města a vedení Olomouckého kraje se bude jednat o převod 

bezúplatný. Jedná se o pozemky pod stávajícímu budovami v majetku Olomouckého kraje a 

navazujících pozemků.  

Záměr bezúplatného převodu předmětných pozemků byl projednán a schválen na 79. schůzi dne 

12.10.2017 a byl zveřejněn na úřední desce magistrátu od 16.10. do 1.11.2017. 

Olomoucký kraj ve spolupráci s odborem správy majetku zadal zpracování geometrického plánu, 

kterým byly z pozemků p.č. 4790/2 a p.č. 4789/2 oba v k.ú. Přerov, odděleny části označené novými 

p.č. 4789/5 o výměře 847 m2 a p.č. 4790/9 o výměře 1175 m2, které budou předmětem převodu.  

Veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek za vklad práva do katastru 

nemovitostí hradí budoucí obdarovaný - Olomoucký kraj.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání bezúplatný převod pozemků pod 

budovami ornitologické stanice a sousedních částí, které jsou užívány příspěvkovou organizací 



Olomouckého kraje - Muzeum Komenského v Přerově, p.o. Na převáděných pozemcích má 

záměr žadatel realizovat stavbu Rekonstrukce budovy ORNIS s využitím dotací.  

 

 


