
Pořadové číslo:  16/3.1.7. 

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 26.11.2020 

Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 12. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerov –  části pozemku  p.č. 5455/6 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerov – úplatný převod části pozemku p.č. 5455/6 ost. plocha 

o výměře cca 300 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na svém jednání dne 18.9.2020 žádost o úplatný převod části pozemku  

projednala a konstatovala, že požaduje stanovisko odboru sociálních věcí a školství a ředitelky MŠ a 

doporučila postupovat v jeho souladu s ohledem na záměry školky.  

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

Odbor sociálních věcí a školství má na převod části pozemku stejný názor jako ředitelka MŠ a 

nesouhlasí se zmenšením prostor zahrady MŠ. 

 

Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5 

MŠ nesouhlasí s odprodejem uvedené části pozemku. Vzhledem k tomu, že mateřskou školu 

navštěvují městské děti, využívají celou plochu školního pozemku k celkovému pohybovému rozvoji. 

Dále sdělila, že do budoucna mají záměr kompletní rekonstrukce zahrady a bylo by na škodu, aby 

zájmy soukromé osoby byly stavěny nad potřeby dětí. 

 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 



Komise pro majetkové záležitosti na 20. jednání dne 7.10.2020 doporučila Radě města Přerova podat 

návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části 

pozemku dle návrhu usnesení. 

 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova projednala záležitosti na 52. schůzi dne 3.12.2020. O výsledku tohoto jednání 

bude Zastupitelstvo města Přerova informováno zpravodajem při projednávání tohoto návrhu. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 5455/6 ostatní ploch, jiná plocha o celkové výměře 5329 m2 v k.ú. Přerov je součástí 

areálu Mateřské školy Lešetínská 5. Z části tvoří příjezdovou komunikaci a z části je využíván jako 

školní zahrada. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerov a na základě zřizovací listiny 

Mateřské školy Lešetínská 5 byl svěřen do užívání této organizace. 

  

Odbor správy majetku obdržel žádost pana L*** R***, bytem *** o převod části pozemku p.č. 5455/6 

o výměře cca 300 m2 v k.ú. Přerov. Pan R*** je vlastníkem pozemku p.č. 1583/5 s rodinným domem 

č.p. 777  a pozemku p.č. 1583/2, který tvoří zahradu u tohoto domu a který s požadovanou částí 

bezprostředně sousedí. Pan R***v žádosti uvedl, že vlastníkům sousedních pozemků byly v minulosti 

části k rozšíření zahrad u rodinných domů odprodány. Pan R*** má záměr o požadovanou část 

pozemku rozšířit zahradu u svého rodinného domu, provést zde oplocení a novou výsadbu stromů a 

využívat jej jako zahrádku a relaxační zónu.  

  

V případě schválení záměru by na oddělení části pozemku p.č. 5455/6 byl vyhotoven geometrický 

plán a kupní cena by byla stanovena na základě znaleckého posudku za cenu v místě a čase obvyklou. 

Náklady na vyhotovení by byly hrazeny žadatelem.   

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán záměr převodu části pozemku, která navazuje na 

zahradu u rodinného domu na ul. Lančíkových v Přerově v majetku žadatele a která je součástí 

školní zahrady Mateřské školy Lešetínská 5. Mateřská škola Lešetínská 5 má pozemek svěřen k 

hospodaření a s převodem pozemku nesouhlasí.  

 

 


