
Pořadové číslo:  23/7 

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 21.02.2022 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 2. 2022 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, 1. náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5 – vyjmutí části pozemku zahrady 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření dodatku č. 3 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku uzavřeného 

dne 01.03.2002 mezi statutárním městem Přerov a Mateřskou školou Přerov, Lešetínská 5, jehož 

předmětem je snížení výměry pozemku p.č. 5455/6, ostatní plocha, v k.ú. Přerov, o 290 m2. Dodatek 

č. 3 tvoří přílohu důvodové zprávy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 15.03.2022 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na své 79. schůzi konané dne 27.1.2022 a podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit navržené usnesení. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 22. zasedání konaném dne 6.12.2021 usnesením 

2377/22/3/2021 schválilo úplatný převod části pozemku p.č. 5455/6 - dílu „a“ dle geometrického 



plánu č. 7350-158/2021 v k.ú. Přerov o výměře 290 m2 z vlastnictví statutárního města Přerova do 

vlastnictví L. R.  

  

Dotčený pozemek p.č. 5455/6, ostatní plocha, o celkové výměře 5329 m2, byl na základě protokolu o 

předání a převzetí nemovitého majetku, který je nedílnou součástí zřizovací listiny, předán k 

hospodaření příspěvkové organizaci Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5.  

  

Jelikož byla uzavřena kupní smlouva na prodej výše uvedené části pozemku o výměře 290 m2, je 

nutné následně snížit výměru a účetní hodnotu tohoto pozemku předaného k hospodaření mateřské 

škole. Dodatek č. 3 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku k hospodaření Mateřské 

školy Přerov, Lešetínská 5, je přílohou tohoto materiálu.  

 

 


