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Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova –    pozemků  p.č. 894 a p.č. 887 v k.ú.  Henčlov.    

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 894 orná půda o 

výměře 5306 m2 a p.č. 887 orná půda o výměře 1628 m2 oba v k.ú. Henčlov z majetku statutárního 

města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 26.9.2019 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

záměr dle návrhu usnesení. 

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na  svém jednání  dne  14.6. 2019  konstatovala, že převod předmětných 

pozemků byl v minulosti projednáván a proto požadovala dohledat a předložit opětovně do KS.  

Dne 26.7.2019 KS na svém jednání neměla námitky k převodu pozemků. Požadovala ovšem oddělit 

část podél komunikace tak, aby byla zachována šíře veřejného prostoru minimálně 8m jako rezerva 

pro rozšíření komunikace.  

 

 

Odbor správy majetku 

Odbor správy majetku nedoporučuje převod pozemku z důvodu stanoviska výboru pro místní část 

Henčlov. 



Pro informaci uvádí, že na  pozemky p.č. 887 a p.č. 894 je uzavřena nájemní smlouva mezi StMPr a 

Ing. J.M., zemědělským podnikatelem ze dne 2.5.2006. Účelem nájmu je zemědělská výroba. 

 

V minulosti převod těchto pozemků nebyl projednáván, pouze nájem a to Ing. M. v roce 2006. Byl 

projednáván převod sousedních pozemků p.č. 889, p.č. 895, p.č. 896 a p.č. 890. Jednalo se o pozemky 

pod stavbami, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, a to v roce 2010. 

 

Výbor pro místní část Henčlov 

Výbor pro místní část Henčlov na svém jednání dne 20.6.2019 nedoporučil odprodej předmětných 

pozemků z důvodu  uzavřené nájemní smlouvy mezi StMPr a Ing. M.  

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na svém  zasedání dne 11.9.2019 projednávala záměr ve variantním řešení  

 

VARIANTA I:  

schválit  záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku  p.č. 894  orná půda o výměře 

5306 m2 a p.č. 887  orná půda  o výměře  1628 m 2  oba  v k.ú. Henčlov.  

 

VARIANTA II: 

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

převod pozemku  p.č. 894  orná půda o výměře 5306 m2 a p.č. 887  orná půda  o výměře  1628 m 2  

oba  v k.ú. Henčlov.  

 

a doporučila Radě města Přerova schválit VARIANTU II. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 894 orná půda o celkové výměře 5306 m2 a p.č. 887 orná půda o celkové výměře 1628 

m2 jsou situovány v ulici Zakladatelů v obci Henčlov. Jsou užívány na základě nájemní smlouvy ze 

dne 2.5.2006 k zemědělské výrobě Ing. M*** 

Na odbor správy majetku se obrátil Ing. P***O*** se žádostí o odprodej pozemků p.č. 894 a p.č. 887 , 

oba v k.ú. Henčlov za účelem zemědělského podnikání.  

  

Na základě vyjádření koordinační skupiny, byl zaslán dopis Ing. M*** (současnému nájemci) s 

nabídkou odprodeje předmětných pozemků. 

Dle jeho písemné odpovědi, nemá zájem Ing. M***tyto pozemky odkoupit. 

   

Předloženým materiálem je řešena žádost žadatele o úplatný převod pozemků p.č. 894 a p.č. 887 

v k.ú. Henčlov.  

 

 


