
Pořadové číslo:  22/3.2.9. 

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 25.11.2021 

Návrh pro 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 12. 2021 

Zpravodaj:  Zácha Michal, člen Zastupitelstva města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov –  části pozemku  

p.č. 5455/6 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5455/6 ost. plocha označené dle geometrického plánu 

č.7350-158/2021 jako díl "a" zahrada o výměře 290 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví L*** R*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 174.000,-Kč. 

Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty. 

 

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. 

Dále doporučila postupovat v jeho souladu s ohledem na záměry školky.  

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na svém zasedání dne 7.10.2020 po projednání doporučila RM podat návrh ZM neschválit 

záměr StMPr - úplatný převod části pozemku p.č. 5455/6 v k.ú. Přerov. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 25.2.2021 po projednání schválila záměr StMPr - úplatný 

převod části pozemku p.č. 5455/6 v k.ú. Přerov z vlastnictví StMPr. 

 

Záměr  byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova v období od 2.3. do 18.3.2021 a 

následně od 24.9. do 10.10.2021. 

 



Rada města Přerova na své schůzi dne 4.11.2021 podala návrh ZM schválit úplatný převod části 

pozemku p.č. 5455/6 v k.ú. Přerov dle návrhu na usnesení.  

 

Odbor sociálních věcí a školství  

Statutární město Přerov jako zřizovatel MŠ Lešetínská musí respektovat a dodržovat ustanovení 

vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 

výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ustanovení § 3, kdy na jedno dítě předškolního věku 

připadají nejméně 4 m2 nezastavěné plochy pozemků (zahrady). Při navrhovaném odprodeji pozemku, 

by MŠ Lešetínská měla k dispozici zahradu o velikosti 4.879 m2, což je plně dostačující. Ředitelka 

dotčené MŠ dlouhodobě usiluje o revitalizaci celého prostoru zahrady s využitím všech zákoutí a 

cílem vytvořit co nejkvalitnější podmínky pro pobyt dětí venku. V současné době je zásadním 

problémem zahrady její aktuální nevyhovující oplocení, které je nutné v nejbližší době řešit a finančně 

podpořit.  

 

Odbor správy majetku  

Odbor správy majetku doporučil schválit ve variantním projednání návrhu na usnesení záměru - 

původní rozsah převodu části pozemku o výměře cca 300 m2, což bylo schváleno.  

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 5455/6 ost.pl., jiná plocha o celkové výměře 5.329 m2 v k.ú. Přerov se nachází mezi ul. 

Lešetínská a ul. Hostýnská. Je součástí areálu Mateřské školy Lešetínská 5 a je oplocený. Pozemek je 

ve vlastnictví statutárního města Přerov.  

  

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

cca 300 m2 v k.ú. Přerov do svého vlastnictví. Jako důvod uvedl rozšíření svého pozemku – výsadbou 

stromů, jako zahrádka a relaxační zóna.  

  

Pan Ráb je vlastníkem rodinného domu č.p. 777, který je součástí pozemku p.č. 1583/5 a pozemku p.č. 

1583/2 zahrady, ke kterému by byla převáděná část pozemku přisloučena.  

  

Část pozemku p.č. 5455/6 v k.ú. Přerov žadatel udržoval v řádném stavu sekáním, ořezem větví 

náletových keřů, které prorůstaly na jeho pozemek a provizorně opravou plotu, který byl poškozen. 

  

Následně pan R*** zaslal nový upravený návrh na převod části pozemku p.č. 5455/6 o výměře cca 

540 m2 v k.ú. Přerov, který byl předložen RM dne 25.2.2021 a RM schválila původní návrh - cca 300 

m2. 

  

Po schválení záměru bylo zadáno vyhotovení GP na oddělení části pozemku p.č. 5455/6, jehož 

náklady hradil na vlastní náklady žadatel.  

Dle GP č. 7350-158/2021 bude oddělena z pozemku p.č. 5455/6 část označená jako díl "a" zahrada o 

výměře 290 m2 v k.ú. Přerov.  

  

Cena v místě a čase obvyklá dle znaleckého posudku činí 174.000,-Kč, tj. 600,-Kč/m2. Náklady za 

jeho vyhotovení činily 2.500,-Kč a budou vypořádány v ujednání kupní smlouvy.   

Předloženým materiálem je řešen úplatný převod části pozemku p.č. 5455/6 v k.ú. Přerov z 

vlastnictví StMPr do vlastnictví L*** R***.  


