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Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov -  pozemku p.č. 7177/3   

v  k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci mezi ČR-Úřadem pro zastupování 

státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, jako převodcem a statutárním 

městem Přerov jako nabyvatelem na pozemek p.č. 7177/3 ostatní plocha, způsob využití sportoviště a 

rekreační plocha, o výměře 369 m2 v k.ú. Přerov, za podmínek uvedených čl. IV smlouvy o 

bezúplatném převodu vlastnického práva a o zřízení věcného břemene. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb  

Odbor správy majetku a komunálních služeb bezúplatný převod pozemku p.č. 7177/3 v k.ú. Přerov 

doporučuje. 

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina  na svém jednání dne 17.6.2016  sdělila, že  doporučuje  převod  pozemku do 

majetku  statutárního města Přerov. Nachází se zde dětské hřiště – herní plocha pro sportovní účely. 

Statutární město Přerov tuto plochu udržuje.  

 

Komise pro záměry  

Komise pro záměry doporučila Radě města Přerova schválit bezúplatný převod a neschválit úplatný 

převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova 



Rada města Přerova  na své schůzi dne 9.8.2018 usnesením č. 4085/98/7/2018 schválila záměr 

statutárního města Přerova - bezúplatný převod  pozemku p.č. 7177/1 v k.ú. Přerov. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 7177/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Přerov se nachází v místní 

části Výmyslov. Pozemek je využíván ke sportovním účelům. Statutární město Přerov zde vybudovalo 

dětské hřiště. Umístilo zde herní prvky a tuto plochu udržuje.Jedná se o veřejný prostor, který je trvale 

stavebně-technicky zařízen a určen pro sportování a rekreační činnost, který neslouží ke komerční 

účelům. 

  

Z tohoto důvodu na základě usnesení Rady města Přerova ze dne 24.8.2018 č. 1835/51/7/2018 požádal 

odbor správy majetku a komunálních služeb o bezúplatný převod pozemku p.č. 7177/1 v k.ú. Přerov. 

ČR-ÚZSVM sdělil, že eviduje žádost na odkoupení tohoto pozemku a bude navrhovat přímý prodej ve 

výběrovém řízení.  

  

Na základě této skutečnosti byl vypracován geometrický plán, kterým byla oddělena části pozemku na 

které se nachází sportoviště za účelem bezúplatného převodu (dnes p.č. 7177/3 v k.ú. Přerov). Dne 

19.7. 2018 byla na Magistrát města Přerova doručena smlouva o výpůjčce, která řeší právní vztah k 

pozemku do doby převodu, nejdéle do 31.8.2026. 

  

Dne 17.1.2019 byla na odbor majetku a komunálních služeb doručena smlouva o bezúplatném 

převodu vlastnického práva k nemovité věci a zřízené věcného práva, které řeší bezúplatný převod 

uvedeného pozemku za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy. 

  

Důvodem předložení a projednání této dispozice je dořešení právního vztahu k pozemku p.č. 

7177/3 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Přerov, který je ve vlastnictví ČR- 

ÚZSM.  

 

 


