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Název návrhu: 

Bezúplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 

1250 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1250 ostatní plocha o výměře 954 m2 v k.ú. Přerov z 

majetku statutárního města Přerova do majetku Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, 

Jeremenkova 40a, IČ: 60609460. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova schválila záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod předmětného 

pozemku do majetku Olomouckého kraje na 30. schůzi dne 16.1.2020. Záměr byl zveřejněn na úřední 

desce ve lhůtě od 20.1. do 4.2.2020. Rada města Přerova na 37. schůzi dne 14.5.2020 podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod pozemku do majetku Olomouckého kraje. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 1250 ostatní plocha o výměře 954 m2 v k.ú. Přerov tvoří veřejné prostranství - zeleň a 

zpevněné plochy v okolí stavby občanského vybavení č.p. 800, příslušné k části obce Přerov I-Město - 

budova Gymnázia Jakuba Škody na ulici Komenského v Přerově. Pozemek je ve vlastnictví 

statutárního města Přerova. Dle územního plánu je pozemek vymezen pro plochy občanské 

vybavenosti OP - polyfunkční komplexy vybavenosti. 

Vlastníkem budovy gymnázia je Olomoucký kraj, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, hospodaření 

se svěřeným majetkem vykonává příspěvková organizace Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 



29, se sídlem Přerov, Komenského 29.  

Na základě jednání tajemníka Magistrátu města Přerova se zástupci Olomouckého kraje týkající se 

záměru úpravy ploch zeleně v okolí budovy Gymnázia Jakuba Škody byl na 30. schůzi dne 16.1.2020 

předložen k projednání záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 1250 v k.ú. Přerov do majetku 

Olomouckého kraje. Rada města Přerova tento záměr schválila a byl zveřejněn na úřední desce ve 

lhůtě od 20.1. do 4.2.2020.  

Olomoucký kraj byl seznámen s výsledkem projednání záměru bezúplatného převodu pozemku 

dopisem ze dne 28.1.2020.  

Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1250 v k.ú. Přerov schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje na 

zasedání dne 20.4.2020. Dne 23.4.2020 Olomoucký kraj zaslal návrh darovací smlouvy k 

připomínkování a následném schválení této majetkové dispozice v orgánech města. Náklady spojené s 

převodem vlastnického práva uhradí obdarovaný - Olomoucký kraj. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání bezúplatný převod pozemku tvořícího 

veřejné prostranství v okolí budovy Gymnázia J. Škody na ulici Komenského vlastníku této 

budovy - Olomouckému kraji.  

 

 


