
Pořadové číslo:  5/6.2.4. 

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 18.04.2019 

Návrh pro 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 30. 4. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku 

p.č. 5307/219 a p.č. 5307/550 oba v k.ú.Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 

5307/219 ost. plocha o výměře 3 m2 a pozemku p.č. 5307/550 o výměře 2 m2 oba v k.ú. Přerov do 

majetku Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany 77900 Olomouc, s právem 

hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Střední školu technickou Přerov, Kouřilkova 1028/8, 

Přerov I-Město, 75002 Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 18.4.2019 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod dle návrhu usnesení. 

Rada města Přerova na své schůzi dne 21.3. 2019 schválila záměr StMPr -  

bezúplatný převod pozemku p.č. 5307/219 a p.č. 5307/550 v k.ú. Přerov z majetku StMPr. 

 

Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce Magistrátu města 

Přerova ve dnech 26.3. do 10.4.2019 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na svém zasedání dne 6.3.2019 doporučila Radě města Přerova  schválit záměr převodu dle 

návrhu usnesení. 

 

 

 



Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 8.2.2019 neměla k převodu pozemků z majetku StMPr 

námitek. 

 

Odbor správy majetku 

Odbor správy majetku doporučuje  bezúplatný převod pozemků  z majetku StMPr do majetku 

Olomouckého kraje z důvodu dořešení majetkoprávních vztahů. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky uvedené v návrhu usnesení jsou situovány v ulici Kouřilkova a jsou součástí Střední školy 

technické Přerov. 

  

Na odbor správy majetku se obrátil Olomoucký kraj, odbor majetkový, právní a správních činností se 

žádostí o bezúplatný převod pozemků p.č. 5307/219 ost. plocha o výměře 3 m2 a p.č. 5307/550 ost. 

plocha o výměře 2 m2 oba v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova.  

Olomoucký kraj, s právem hospodaření Střední školy technické, Přerov, Kouřilkova 8 je vlastníkem 

pozemku p.č. 5307/196 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská 

vybavenost – objekt tělocvičny a pozemku p.č. 5361/4 ost. plocha. Tyto pozemky sousedí s 

nemovitostmi ve vlastnictví StMPr a to p.č. 5307/219 a p.č. 5307/550 , vše v k.ú. Přerov. 

Důvodem žádostí bezúplatného převodu pozemků je záměr Olomouckého kraje realizovat zateplení 

objektu tělocvičny, a to v rámci projektu „SŠT Přerov, Kouřilkova 8 – Energeticky úsporná opatření-

tělocvična.  

V případě souhlasného stanovisko StMPr, předloží Olomoucký kraj záležitost k projednání příslušným 

orgánům Olomouckého kraje.  

Předloženým materiálem dojde k dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům ve vlastnictví 

Olomouckého kraje.  

 

 


