
Zápis č. 14
z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu
Rady města Přerova

ze dne 28. 5. 2012

Přítomni: Omluveni:
Bc. Ivo Kropáč Ondřej Bahounek
Ivana Kolářová
Mgr. Pavel Krákora
Ing. Jan Pavlíček
Ing. arch. Vladimír Petroš
Jan Ponížil
Edita Rozsívalová
Petr Školoud 

Program:
1. Zahájení
2. Projednání žádostí o poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb 
ležících na území města
3. Formulace usnesení pro radu města ve věci Mamutova
4. Různé
4. Závěr

Zápis:

1. Zahájení
Jednání bylo zahájeno konstatováním předsedy, že Komise byla řádně a včas svolána a je
usnášeníschopná. Přítomní členové odsouhlasili navržený program.

2. Projednání žádostí o poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných 
staveb ležících na území města
Yvona Machalová, jako pověřený pracovník Odboru stavebního úřadu a životního prostředí 
Magistrátu města Přerova, v souladu s Vnitřním předpisem č. 26/2007, kterým se mění vnitřní 
předpis č. 20/2005, kterým se upravuje postup při vyřizování žádostí o poskytnutí dotace na 
obnovu exteriéru staveb, předložila členům Komise pro cestovní ruch a kulturu došlé žádosti 
o poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města 
Přerova.

Předloženy byly tyto žádosti o poskytnutí dotace:

1)  Žádost Ing.arch. P.H. a Ing. J.H. na celkovou obnovu vnější fasády objektu v k.ú. Přerov, 
spočívající ve výměně oken, nátěru výkladců, oplechování parapetů a říms, zednické 
vyspravení fasády, včetně obnovy jejího nátěru. Žadatelé jsou spoluvlastníky objektu.

      Náklady byly předloženy v celkové výši 351 488,86 Kč bez DPH (400 697,36 Kč vč. 
DPH.).

2)  Žádost Ing. J.K. na obnovu vnější fasády objektu v k.ú. Přerov, spočívající v nátěru fasády, 
kovových prvků a oken. Žadatel je vlastníkem objektu.

      Náklady byly předloženy v celkové výši 336 785 Kč bez DPH (404 142 Kč vč. DPH; 
zahrnují i odvodnění a předláždění balkonu).



3)   Žádost společnosti Teplo Přerov, a.s. , se sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov na obnovu 
vnější fasády objektů čp. 8 a 9 na Horním náměstí, Přerov, parcela č. 372, k.ú. Přerov 
spočívající v zednickém vyspravení fasády, včetně obnovy nátěru, výměně klempířských 
prvků u oken a říms. Žadatel je vlastníkem objektu.

      Náklady byly předloženy v celkové výši 241 724,82 Kč bez DPH

4) Žádost paní J.G. na výměnu oken na vnější fasádě objektu  v k.ú. Přerov. Žadatelka je 
vlastníkem bytových jednotek v uvedeném objektu.

Náklady byly předloženy v celkové výši 1 007 643 Kč bez DPH (1 098 331 Kč vč. DPH)

Yvona Machalová sdělila, že provedla kontrolu úplnosti komisi předkládaných žádostí, 
uvedla, že žádosti byly podány včas – tzn. do 30. 4. 2012. 

Yvona Machalová sdělila, že z provozního rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí na rok 2012 je na obnovu exteriérů vyčleněna částka ve výši 150 000 Kč. Dále 
připomenula, že dle Zásad odst. 4 činí dotace na obnovu exteriéru jedné stavby nejvýše 
70 000 Kč a současně nejvýše 50 % celkových nákladů na prováděnou obnovu exteriéru. Při 
stanovení výše dotace v jednotlivých případech se zohlední:
míra komplexnosti a rozsah prací na obnově exteriéru stavby
poloha a historická hodnota stavby
soulad prací na obnově exteriéru stavby s požadavky státní památkové péče
celkové náklady na obnovu exteriéru stavby

Členové komise diskutovali, jestli dotaci udělí jen jednomu subjektu, nebo částku rovnoměrně 
rozdělí (například podle velikosti objektu). Nakonec se rozhodli pro druhou možnost. Návrh 
komise byl následující: 

- Žádost Ing.arch. P.H. a Ing. J.H. na celkovou obnovu vnější fasády objektu v k.ú. 
Přerov, spočívající ve výměně oken, nátěru výkladců, oplechování parapetů a říms, 
zednické vyspravení fasády, včetně obnovy jejího nátěru. Žadatelé jsou spoluvlastníky 
objektu – 40 000 Kč.

- Žádost Ing. J.K. na obnovu vnější fasády objektu v k.ú. Přerov, spočívající v nátěru 
fasády, kovových prvků a oken – 35 000 Kč.

-  Žádost společnosti Teplo Přerov, a.s. , se sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov na 
obnovu vnější fasády objektů čp. 8 a 9 na Horním náměstí, Přerov, parcela č. 372, k.ú. 
Přerov – 30 000 Kč.

- Žádost paní J.G. na výměnu oken na vnější fasádě objektu  v k.ú. Přerov – 45 000 Kč.

Členové komise hlasovali pro tento návrh takto: Pro: 7 /Proti: 0 /Zdržel se: 1

3. Formulace usnesení pro radu města ve věci Mamutova

Členové komise se jednomyslně shodli na této formulaci usnesení pro radu města:
Komise pro cestovní ruch a kulturu RM Přerova po projednán aktuálních podkladů 
shledala projekt Mamutov klíčový v oblasti cestovního ruchu pro město Přerov a proto 
doporučuje vytvoření Cost-Benefit analýzy (CBA) se zadáním financování projektu, 
které se nebude omezovat výhradně na dotační tituly z regionálních, národních, či 
Evropských programů.

3. Různé



Předseda Komise doporučil, aby se Komise na příštím jednání zabývala letními slavnostmi, 
které pořádá KIS ve spolupráci se Statutárním městem Přerovem a doporučil pozvat na příští 
jednání nového ředitele KIS Jaroslava Macíčka. Dále doporučil, aby se Komise zabývala 
Akčním plánem rozvoje cestovního ruchu turistické lokality Přerovsko a doporučil, aby se 
jednání Komise zúčastnila pracovnice cestovního ruchu Pavla Roubalíková.  

4. Závěr
Předseda Komise poděkoval všem členům Komise za jejich účast na jednání.

Příští jednání Komise se uskuteční dne 25. 6. 2012 od 15.30 hod. v zasedací místnosti
Rady města v budově na nám. TGM 1.

V Přerově dne 4. 6. 2012

Bc. Ivo Kropáč v.r.
předseda komise




