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Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerov - pozemků p.č. 356 a p.č. 357 oba v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 356 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 58 m2 a 

pozemku p.č. 357 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 73 m2 oba v k.ú. Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání 13.3.2020 nesouhlasila s převodem pozemků, neboť jejich 

součástí jsou stavby hradeb. Koordinační skupina již jednou projednávala tuto žádost v roce 2009 a 

nedoporučila převod - pouze nájem pozemků. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti žádost neprojednávala vzhledem k tomu, že v době nouzové situace 

v souvislosti s Koronavirem nezasedala. 

 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova  dne 30.4.2020 podala návrh zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 

převodu pozemků uvedených v návrhu usnesení. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 



Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje neschválit záměr převodu. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 356 a p.č. 357 oba v k.ú. Přerov jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova. Nachází 

se v ul. Pod valy v terasovitém terénu pod hradbami a sousedí s nemovitostí ve vlastnictví žadatelky. 

Paní ***, bytem Po valy 17, Přerov požádala statutární město Přerov o převod pozemků uvedených v 

návrhu usnesení za účelem stávajícího využití (místo sloužící k odpočinku a jako zahrádka). Na tyto 

pozemky je za výše uvedeným účelem uzavřena nájemní smlouva mezi statutárním městem Přerov 

jako pronajímatelem a *** a *** jako nájemci ze dne 13.4.2010. 

  

V roce 2009 byla již žádost o převod těchto pozemků předložena orgánům města k rozhodnutí, avšak 

Zastupitelstvo města Přerova neschválilo záměr převodu na doporučení koordinační skupiny, komise 

pro majetkoprávní záležitosti a Rady města Přerova z důvodů uvedených ve stanovisku koordinační 

skupiny.  

Důvodem předložení této dispozice je žádost o převod pozemků p.č. 356 a 357 oba v k.ú. Přerov 

z majetku statutárního města Přerova.  

 

 


