
Pořadové číslo:  33/3.6.3. 

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 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: 

Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí "Přerov-II/436-most u 

elektrárny evid. č. 04720-1". 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem, jako obdarovaným 

a Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 60609460, 

jako dárcem ve znění dle přílohy č.1. Předmětem daru jsou stavební objekty zrealizované jako 

součást investiční akce „“II/436 Přerov – most u elektrárny evid. č. 04720-1“. 

 

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

1. návrhu na usnesení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Komise pro záměry: 

Komise pro záměry na svém zasedání dne 27.9.2017 doporučila Radě města Přerova podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit darovací smlouvu.  

 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na své schůzi dne 12.10.2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

darovací smlouvu  dle návrhu usnesení. 

 

 



Důvodová zpráva: 

Na odbor správy majetku se obrátil Olomoucký kraj, oddělení evidence a správy majetku se žádostí o 

majetkoprávního vypořádání investiční akce „Přerov-II/436-most u elektrárny evid. č. 04720-1“, 

konkrétně stavebních objektů. Investorem této akce byl Olomoucký kraj a dle jejich sdělení bylo 

zjištěno, že vybudované stavební objekty v rámci této investiční akce nebyly vypořádány. Stavební 

objekty byla statutárnímu městu Přerov předány, včetně dokladů, do správy a údržby předávacími 

protokoly ze dne 21.11.2007, 28.11.2007 a 30.11.2007. 

  

Důvodem předložení této dispozice v Zastupitelstvu města Přerova je žádost Olomouckého kraje 

o dořešení majetkoprávního vypořádání výše uvedené investiční akce.  

 

 


