
Zápis číslo 30 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu
ze dne 19. 5. 2014

Přítomni: Nepřítomni:
Ivo Kropáč Ondřej Bahounek
Ivana Kolářová Jan Ponížil
Vladimír Petroš Petr Školoud 
Edita Rozsívalová
Ludmila Mikšová                                              
Lenka Chalupová – org. pracovnice
Miroslava Švástová – MMPr
Yvona Machalová - MMPr

Program:

1. Zahájení

2. Projednání žádostí o poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných 

staveb na území města Přerova.

3. Strategický plán cestovního ruchu.

4. Závěr

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 na území města Přerova

Členové komise projednávali žádostí o poskytnutí dotace na obnovu exteriéru 
památkově významných staveb ležících na území města Přerova – Přerov, Kratochvílova 
147/5, Přerov Horní náměstí 12/12, Přerov, Spálenec 39/2, a to dle Vnitřního předpisu 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. Projednání proběhlo v rámci jednání 
Komise pro cestovní ruch a kulturu Rady města Přerova dne 19. 5. 2014.

RNDr. 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. Bc. V.M. a Ing. M.M., na obnovu vnější fasády, vč. výměny střešní krytiny, 
balkonů a klempířských prvků objektu Přerov. Žadatelé jsou vlastníky objektu.

Náklady byly předloženy v celkové výši 1 834 179,61,- Kč, z toho náklady na obnovu 



vnější fasády jsou cca 1 mil. Kč.

2) Žádost paní A.V., zast. na základě plné moci Ing. Z.T., na obnovu vnější fasády, vč. 
výměny vstupních dveří objektu Přerov. Žadatelka je vlastníkem objektu.

Náklady byly předloženy v celkové výši 171 948,- Kč.

3) Žádost Ing. J.K. a paní J.K. na dokončení obnovy vnějších fasád, vč. vstupních dveří  
objektu Přerov.

Náklady byly předloženy v celkové výši 1 432 535,- Kč.

RNDr. Machalová sdělila, že provedla kontrolu úplnosti komisi předkládaných žádostí, které 
byly podány do 30. 4. 2014. Po tomto termínu nebyla podána žádná žádost. Dále uvedla, že 
z provozního rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí na rok 2013 je na 
obnovu exteriérů vyčleněna částka ve výši 150 000,- Kč. 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:

a) míra komplexnosti a rozsah prací na obnově exteriéru stavby,

b) poloha a historická hodnota stavby,

c) soulad prací na obnově exteriéru stavby s požadavky státní památkové péče,

d) celkové náklady na obnovu exteriéru stavby.

Na návrh Ivo Kropáče, předsedy komise, byl 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, odd. III., odst. 2, bod c) dohodnut 
členy komise jednotný způsob, jakým způsobem budou při navrhování výše dotace 
zohledňovány podmínky uvedené v odst. 4 Zásad. Tímto způsobem byl odsouhlasen 
konsenzus při posuzování žádostí.

O tomto návrhu nechal předseda komise hlasovat.

Výsledek hlasování Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Poté byly žádosti posuzovány:

1) Společná žádost Ing. Bc. V.M.  a Ing. M.M. na obnovu vnější fasády, vč. výměny 
střešní krytiny, balkonů a klempířských prvků objektu Přerov. Žádost byla podána 
11. 4. 2014.

Míra komplexnosti a rozsah prací na obnově exteriéru stavby – dle předložených 
podkladů žádosti plánují vlastníci provést kompletní opravu vnějšího pláště stavby, vč. 
výměny střešní krytiny, obkladů, klempířských prvků z Cu plechu a opravy balkónů.
Fasáda objektu je ve velmi špatném stavebně technickém stavu.

Poloha a historická hodnota stavby – Objekt je kulturní památka a současně leží na 
území ochranného pásma Městské památkové zóny Přerov v uliční zástavbě 
Kratochvílovy ulice. Dům byl vystavěn v letech 1927 – 1928 ve stylu dekorativismu 20. 
let 20. století dle projektu přerovského stavitele Roberta Motky. Fasáda doplněna 
pískovcovými reliéfy od přerovského sochaře Františka Mádleho.

Soulad prací na obnově exteriéru stavby s požadavky státní památkové péče – v souladu 
s ust. § 14, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
právních předpisů, bylo vydáno k provedení prací závazné stanovisko orgánu státní 
památkové péče. Dle vyjádření orgánů památkové péče budou obnoveny běžné 



uživatelské stavební a estetické charakteristiky stavby a lze konstatovat, že navržené 
stavební úpravy nezmění, resp. nesníží základní památkové hodnoty stavby. 

Náklady byly předloženy v celkové výši 1 834 179,61,- Kč, z toho náklady na obnovu 
vnější fasády jsou cca 1 mil. Kč.

Na základě výše uvedeného zhodnocení žádosti navrhl předseda komise poskytnutí 
dotace ve výši 55 000,- Kč.

2) Žádost A.V., zast. na základě plné moci Ing. Z.T., na obnovu vnější fasády, vč. 
výměny vstupních dveří objektu Přerov. Žádost byla podána 23. 4. 2014.

Míra komplexnosti a rozsah prací na obnově exteriéru stavby – dle předložených 
podkladů žádosti plánuje vlastník provést obnovu uliční fasády objektu, vč. osazení 
nových vstupních dvoukřídlých dveří. 

Poloha a historická hodnota stavby – Objekt je kulturní památka a současně se nachází 
na území Městské památkové zóny Přerov. Dům je řadový zděný jednopatrový dům na 
Horním náměstí, vystavěný na obdélném půdoryse, ukončený sedlovou střechou 
s hřebenem orientovaným rovnoběžně s hlavním průčelím a plechovou střešní krytinou. 
Původně právovárečný měšťanský dům mázhausového typu má renesanční jádro z konce 
15. století, přestavby byly provedeny dále v 16. a 18. století. Další úpravy byly provedeny 
po požáru v roce 1868. Celkové úpravy byly provedeny v 70. letech 20. století ve 
spojitosti s přestavbou objektu na klubové a společenské zařízení, kdy byl funkčně 
propojen se sousedním domem čp. 11. Propojení zrušeno, nyní jsou oba objekty 
samostatné. 

Soulad prací na obnově exteriéru stavby s požadavky státní památkové péče – v souladu 
s ust. § 14, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
právních předpisů, bylo vydáno k provedení prací závazné stanovisko orgánu státní 
památkové péče. Dle vyjádření orgánů památkové péče mají zvolené postupy a materiály 
začlenit přirozeným způsobem objekt do běžného provozu Horního města a současně 
zachovat jeho historické a architektonické hodnoty, umožnit prezentaci stavebního díla a 
zachovat jeho vypovídací schopnosti. 

Náklady byly předloženy v celkové výši 171 948,- Kč.

Na základě výše uvedeného zhodnocení žádosti navrhl předseda komise poskytnutí 
dotace ve výši 30 000,- Kč.

3) Společná žádost Ing. J.K. a paní J.K. na dokončení obnovy vnějších fasád, vč. 
vstupních dveří objektu Přerov. Žádost byla podána 30. 4. 2014.

Míra komplexnosti a rozsah prací na obnově exteriéru stavby – dle předložených 
podkladů žádosti plánuje vlastník provést dokončení obnovy uličních fasád objektu, 
zejména soklu, vč. osazení nových vstupních dveří. 

Poloha a historická hodnota stavby – Objekt se nachází na území Městské památkové 
zóny Přerov. Dům je dvoupodlažní, zděný, samostatně stojící objekt postavený na 
nepravidelném historickém půdoryse. Původně barokní mlýn v r. 1749 vyhořel, prošel 
mnoha přestavbami. 

Soulad prací na obnově exteriéru stavby s požadavky státní památkové péče – v souladu 
s ust. § 14, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
právních předpisů, bylo vydáno k provedení prací závazné stanovisko orgánu státní 
památkové péče. Dle vyjádření orgánů památkové péče mají zvolené postupy a materiály 



zachovat jeho historické a architektonické hodnoty, umožnit prezentaci stavebního díla a 
zachovat jeho vypovídací schopnosti. 

Náklady byly předloženy v celkové výši 1 432 535,- Kč.

Na základě výše uvedeného zhodnocení žádosti navrhl předseda komise poskytnutí 
dotace ve výši 65 000,- Kč.

O tomto svém návrhu nechal hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 6 / Proti:0 / Zdržel se: 0

Zhodnocení polohy, historické hodnoty stavby a soulad prací na obnově exteriéru výše 
uvedených staveb s požadavky státní památkové péče vychází z odborného vyjádření 
Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Olomouci, které tvoří zákonný 
podklad k žádostem o vydání závazného stanoviska dle příslušných ustanovení zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších právních předpisů.

Tento zápis a usnesení o návrhu výše jednotlivých dotací bude tvořit přílohu řádného zápisu 
z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu dne 19. 5. 2014. Současně bude tento zápis 
přílohou předlohy pro schůzi Rady města Přerova a jednání Zastupitelstva města Přerova.

3. Nový strategický plán

Předseda Kropáč informoval, že proběhla dvě jednání, dokument se tvoří, nyní je 
v připomínkovém řízení. Bude zasahovat do roku 2022 až 2024. Dokument bude zaslán 
členům komise k nahlédnutí, během příštího jednání probereme podrobnosti, případné 
další návrhy. Body současného akčního plánu se opakují i v tomto novém dokumentu.

4. Závěr

Předseda Komise poděkoval všem členům Komise za jejich účast na jednání. Další 
jednání se uskuteční v pondělí 23. června v 15.30 hod. v salonku Městského domu.

V Přerově dne 22. května 2014

Bc. Ivo Kropáč v.r.
předseda komise


