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Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

Schvaluje aktualizaci Programu regenerace Městské památkové zóny Přerov pro období 2014 – 2018
v rozsahu přílohy důvodové zprávy

Vyjádření dotčeného odboru nebo organizace:

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí doporučuje schválit navržené usnesení.

Odbor ekonomiky

V návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2014 nejsou volné finanční prostředky, 
které by mohly být vyčleněny na spolufinancování, popř. předfinancování akcí uvedených pro
daný rok v plánu obnovy Městské památkové zóny Přerov na léta 2014 – 2018 u objektů 
v majetku města. V případě, že město získá zdroje, které nejsou v současné době zahrnuty 
v návrhu rozpočtu, bude záviset na rozhodnutí orgánů města, které výdaje budou 
upřednostněny. Odbor ekonomiky eviduje nepokryté požadavky na rozpočet roku 2014 ve 
výši cca 49 mil. Kč. V této částce nejsou s výjimkou větších oprav bytových domů obsaženy 
investiční akce. Výraznější zlepšení finanční situace statutárního města nelze očekávat ani 
v následujících letech.



2

Ostatní vlastníci objektů mají možnost žádat na obnovu exteriérů památkově významných 
staveb na území města Přerova o dotaci, přičemž pro rok 2014 je v návrhu rozpočtu města 
vyčleněna k tomuto účelu částka 150 tis. Kč.  

Odbor koncepce a strategického rozvoje

Odbor koncepce a strategického rozvoje, oddělení koncepce a rozvoje města doporučuje 
schválit usnesení v předloženém znění a deklaruje, že jsou projektově připraveny a stavebně 
povoleny tyto akce: Zpřístupnění západního parkánu, Revitalizace hradního příkopu zámku. 
Oddělení koncepce a rozvoje města zpracovalo zadávací dokumentaci na restaurování 
nástěnné výmalby v místnosti č. 2.15, II.NP objektu zámku v Přerově a připravuje vyhlášení 
architektonicko-urbanistické soutěže na prezentaci archeologických nálezů.

Komise pro kulturu a cestovní ruch

Komise na svém zasedání konaném dne 14. 10. 2013 svým usnesením doporučila schválit 
Aktualizaci Programu regenerace Městské památkové zóny Přerov pro období 2014 - 2018.

Důvodová zpráva:

Rada města Přerova po projednání na 80. schůzi konané dne 13. 11. 2013 usnesením č. 
2962/80/11/2013 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Aktualizaci Programu regenerace 
Městské památkové zóny Přerov pro období 2014 – 2018 v rozsahu přílohy důvodové zprávy.

Program regenerace Městské památkové zóny Přerov (dále jen MPZ) byl zpracován dle usnesení vlády 
ČR č. 209/1992 ze dne 25. 3.1992 a byl schválen městským zastupitelstvem na zasedání konaném dne 
1. 12. 1993. Od té doby byly schváleny čtyři jeho aktualizace, a to v roce 1996, 1998, 2000 a 2003.

Do předkládané Aktualizace Programu regenerace MPZ Přerov pro období 2014 – 2018 jsou zahrnuty 
akce, které vycházejí z dostupných písemných podkladů, které má Odbor stavebního úřadu a životního 
prostředí k dispozici od oslovených vlastníků památek, z osobních jednání, z jednání pracovní skupiny 
pro zpracování Programu regenerace a revitalizace zámku a z dalších pracovních jednání.

Dle současného platného znění Zásad ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní finanční 
podpory Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón již 
nelze do programů zařazovat akce obnovy objektů ležících mimo těchto plošně chráněných území 
(v minulosti bylo finanční prostředky možné získat na obnovu objektů ležících mimo MPZ, v Přerově 
např. na obnovu kaple P. Marie, Městský dům, pravoslavný chrám sv. Cyrila a sv. Metoděje).
Příspěvky v rámci státní podpory z tohoto programu poskytují za účelem záchrany, zachování a 
zhodnocení památkových hodnot. Poskytované příspěvky jsou přísně účelové a mohou být použity jen 
na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na 
modernizaci a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiční povahy.

Program regenerace MPZ Přerov je nezbytným podkladem pro podání žádosti o dotaci na obnovu 
kulturních památek ležících na území MPZ, a to z dotačního titulu Ministerstva kultury „Program 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zóny“.
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