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Předloha pro 14. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 5. 11. 2012

Předkladatel: Mgr. JOSEF KULÍŠEK, náměstek primátora

Zpracovatel: Ing. PAVEL GALA, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
Ing. FRANTIŠEK ZLÁMAL, vedoucí odd. koncepce a rozvoje města
OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky

Název materiálu:

Příspěvek na opravu ohradní zdi v uličce mezi ulicí Pod Valy a Horním náměstím

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 70 000,- Kč mezi statutárním 
městem Přerovem jako poskytovatelem a vlastníky pozemku p.č. 344 panem L. S. a paní Mgr. M. S.
jako příjemci na opravu vnější stěny ohradní zdi pozemku p.č. 344 na hranici s pozemkem p.č. 5004, 
vše v k.ú. Přerov, který slouží jako veřejně přístupné propojení ulice Pod Valy a Horním náměstím.

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 14 496,6 * - 70,0 14 426,6

3322 410  Zachování a obnova kulturních
 památek

0,0 + 70,0 70,0

 * počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL

ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

 Dotace, přímé podpory a grantový program 46 890,6 * + 70,0 46 960,6
 * počáteční stav navazuje na jiný materiál



Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Odboru koncepce a strategického rozvoje

Vzhledem k tomu, že je ulička spojující ulici Pod Valy s Horním náměstím v současné době 
z bezpečnostních důvodů uzavřena a je v zájmu města její opětovné zpřístupnění doporučuje 
Odbor koncepce a strategického rozvoje schválení předloženého návrhu usnesení. Z důvodu 
obdržení žádosti a dokumentace před jednáním zastupitelstva ve snaze urychlení procesu 
schvalování je tato předloha předkládána bez projednání v Radě města Přerova.

Stanovisko Odboru ekonomiky

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu           
o 70 000 Kč – na poskytnutí příspěvku na opravu ohradní zdi v uličce mezi ulicí Pod Valy          
a Horním náměstím. K tomuto účelu bude zapojena část finančních prostředků z rezervy (viz 
předloha Rozpočtové opatření č. 15).

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov, Kancelář primátora obdržela žádost o poskytnutí dotace na opravu 
parcelní zídky, pozemek p.č. 344, k.ú. Přerov ve výši 100 000,- Kč od vlastníků uvedeného 
pozemku p.č. 344 pana L. S. a paní Mgr. M. S. Žádostí se zabývala Porada vedení města a 
bylo doporučeno spolufinancování ve výši 70 000,- Kč.

Odbor koncepce a strategického rozvoje následně obdržel žádost a projektovou dokumentaci 
nazvanou "Oprava stěny, Přerov, parcela číslo 344" zpracovanou Ing. Zdeňkou Tillerovou, 
autorizovanou inženýrkou pro pozemní stavby v červnu 2011. Oprava spočívá v ošetření 
stávajícího kamenného soklu impregnačním bezbarvým nátěrem, dozdění stávajícího 
odskoku, zpevnění celé stěny kari sítí 4/100-4/100, omítnutí celé stěny hladkou 
vápenocementovou omítkou s bílým nátěrem a zakončení rozšířené stěny plnou cihlou na 
plocho. Součástí dokumentace je položkový rozpočet s celkovými rozpočtovými náklady 
134 622,00 Kč vč. DPH. Dále je doložen souhlas Statutárního města Přerova s opravou, 
Rozhodnutí č. 26/2011o přípustnosti stavebních úprav majících charakter udržovacích prací v 
městské památkové zóně vydané Magistrátem města Přerova, Odborem životního prostředí, 
jako orgánu státní památkové péče z 29.06.2011 a výzva k zjednání nápravy vydaná 
Magistrátem města Přerova, Odborem stavebního úřadu a životního prostředí z 22.06.2012.




