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Název materiálu:

Dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova a
na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných 
staveb na území města Přerova s Ing. V.L. a to na obnovu objektu Horní náměstí 29, Přerov, 
parcela č. 247, k.ú. Přerov, spočívající ve výměně výplní 26 ks oken, výměně vstupních dveří,
garážových vrat a klempířských prvků (26 ks vnějších parapetních plechů) na uličním a 
dvorním průčelí stavby, ve výši 70 000,--Kč;

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

Rozpočet
po úpravě

3322 830 Zachování a obnova kulturních památek 150,0 - 54,4 95,6

3792 830 Ekologická výchova a osvěta 150,0 + 54,4 204,4

3. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty s níže uvedenými žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši:

Muzeum Komenského v Přerově, p. o., se sídlem Horní náměstí 7, 750 11 Přerov, 



IČ: 00097969, na aktivitu „VE MĚSTĚ TO ŽIJE! – výstava a doprovodný program“ ve výši 
30 000,- Kč,

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, 
Bartošova 24, se sídlem Bartošova 24, 750 11 Přerov, IČ: 61985996, na aktivitu „Výukové 
programy a školní soutěž s tematikou EVVO pro žáky OA Přerov“ ve výši 26 000,- Kč.

Vyjádření dotčeného odboru, komise, RM:

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí doporučuje schválit navržené usnesení.

Komise pro cestovní ruch a kulturu

Komise pro cestovní ruch a kulturu projednala žádost o dotaci na obnovu exteriéru na jednání 
konaném dne 27.5.2013 a doporučila poskytnutí dotace uvedenému žadateli, a to ve výši 
uvedené v bodě 1 návrhu na usnesení.

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Z důvodové zprávy vyplývá, že je větší zájem o 
dotační titul na podporu aktivit EVVO, kde byla rozpočtovaná částka nedostačující. V zájmu 
uspokojení všech žadatelů odbor ekonomiky doporučuje schválit změnu použití předmětných 
finančních prostředků.

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 74. schůzi dne 20.8.2013 usnesením č. 2727/74/9/20132 podala 
návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit navrhovanou úpravu rozpočtu a uzavření smluv o 
poskytnutí dotací, jak je výše uvedeno.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova (ZM) schválilo usnesením č. 510/24/5 ze dne 19.10.2005 Zásady pro 
poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova.
Odboru stavebního úřadu a životního prostředí (Odbor SÚaŽP) byla ve stanoveném termínu, do 
30.4.2013, podána jediná žádost. Po tomto termínu nebyla podána žádná žádost. V souladu s vnitřním 
předpisem č. 20/2005, kterým se upravuje postup při vyřizování žádostí o poskytnutí dotace na obnovu 
staveb, ve znění vnitřního předpisu č. 26/2007 předložil Odbor SÚaŽP přijatou žádost Komisi pro 
cestovní ruch a kulturu Rady města Přerova, a to na jednání konaném dne 27.5.2013. Komise žádost 
posoudila způsobem uvedeným v příloze č. 1 důvodové zprávy (Zápis č. 23 z jednáni Komise) a 
doporučila poskytnutí dotace, jak je uvedeno v bodě 1 návrhu na usnesení. Dotace bude poskytnuta
z provozního rozpočtu Odboru SÚaŽP, kde pro rok 2013 je pro tyto účely vyčleněna částka ve výši 
150 000,- Kč.

Protože na obnovu exteriéru památkově významných staveb bude poskytnuta pouze jedna dotace ve 
výši 70 000,00 Kč, Odbor SÚaŽP navrhuje ze zbývajících finančních prostředků (80 000,00 Kč)
použít 54 400,00 Kč pro účely poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO).

Dle Zásad pro poskytování dotací na podporu aktivit EVVO (schválených ZM v roce 2007) má být 
ročně pro tyto účely vyčleněno nejméně 300 000,00 Kč. V prosinci 2012 schválilo ZM výjimku 
z těchto Zásad a pro rok 2013 vyčlenilo pouze 150 000,00 Kč. Odboru SÚaŽP bylo ve lhůtě do 



31.3.2013 doručeno celkem devět žádostí o dotaci EVVO, které posuzovala Komise ŽP 15.4.2013 (viz 
příloha č. 3 důvodové zprávy) a doporučila s ohledem na vyčleněné finanční prostředky poskytnutí 
dotace sedmi žadatelům v celkové částce 148 400,00 Kč. Takto to bylo schváleno ZM na 18. zasedání 
konaném dne 17.6.2013. Zbývajícím dvěma žádostem, i přes splnění všech náležitostí a požadavků,
nemohlo být z důvodu nedostatku finančních prostředků vyhověno. Jednalo se o následující žádosti:

Muzeum Komenského v Přerově, p. o., žádalo o dotaci ve výši 30 000,00 Kč (23 % celkových 
nákladů) na aktivitu „VE MĚSTĚ TO ŽIJE“, která spočívá v přípravě a realizace výstavy s 
problematikou urbanizace a s ní spojenými problémy živočichů, reprezentuje konkrétní možnosti 
jejich ochrany, propaguje projekt „Pod jednou střechou“, zelené zahrady, green design. Součástí je 
otevření nové části venkovní expozice zaměřené na rorýsy a netopýry. K výstavě je připojen bohatý 
doprovodný program – výukový program, vycházka pro veřejnost, fotografická přehlídka aj. Hlavním 
cílem je zvýšit celkové povědomí o problematice, upozornit na možnosti řešení a vzbudit větší 
pozornost lidí ke svému bezprostřednímu okolí. Reálně odhadovaná celková návštěvnost je cca 3 500 
návštěvníků a účastníků. Osvětovou činnost v oblasti životního prostředí Muzeum provádí nad rámec 
pravidelné muzejní činnosti.

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky žádala jako jedna ze dvou 
středních škol v tomto roce o dotaci ve výši 26 000,00 Kč (86,67 %) na aktivitu „Výukové programy a 
školní soutěž s tematikou EVVO pro žáky OA Přerov“. Jedná se o uspořádání školní soutěže 
s tematikou EVVO (pro 12 tříd s cca 250 studenty), studentskou tvorbu powerpointových prezentací 
s tematikou ŽP a plakátů k environmentálně významným dnům a dále o účast studentů 1. a 2. ročníku
(cca 120 studentů) na dvou výukových programech (Neviditelná ruka trhu, Potravní vztahy v lidských 
sídlech).

Rada města po projednání na 74. schůzi dne 20.8.2013 podala Zastupitelstvu návrh na přijetí výše 
uvedeného usnesení.

Přílohy:

1. Zápis č. 23 z jednání Komise pro cestovní ruch, kulturu a kulturní památky z 27.5.2013

2. Fotografie objektu, jehož obnova má být finančně podpořena

3. Příloha zápisu č. 22 z jednání Komise životního prostředí z 15.04.2013 – Zápis o průběhu 
projednání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti EVVO v roce 2013


