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Předloha pro 24. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 6. 
2014

Předkladatel: Mgr. JOSEF KULÍŠEK, náměstek primátora

Zpracovatel: RNDr. PAVEL JULIŠ, vedoucí odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí
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prostředí a památkové péče
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památkové péče

Název materiálu:

Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města 
Přerova

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2014 na obnovu exteriéru památkově 
významných staveb na území města Přerova s níže uvedenými žadateli v uvedené výši:

1. Ing. Bc. V***M***a Ing. M***M******oba trvale bytem *** Přerov, na obnovu 
vnější fasády, včetně výměny střešní krytiny, balkonů a klempířských prvků objektu *** 
Přerov, *** k.ú. Přerov, ve výši 55.000,- Kč,

2. A***V***, bytem *** Itálie, zastoupená na základě plné moci Ing. Z*** T***, *** 
Přerov, na obnovu vnější fasády, vč. výměny vstupních dveří objektu *** Přerov,*** k.ú. 
Přerov, ve výši 30.000,- Kč,

3. Ing. J***K***J***K****** oba trvale bytem ***, Přerov, na dokončení obnovy 
vnějších fasád, včetně vstupních dveří objektu *** Přerov, *** k.ú.Přerov, ve výši 
65.000,- Kč.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí



konstatuje, že žádosti byly projednány v souladu s vnitřním předpisem č. 20/2005 ve znění 
vnitřního předpisu č. 26/2007 a doporučuje schválit navržené usnesení.

Komise pro cestovní ruch a kulturu

projednala žádost o dotaci na obnovu exteriéru na jednání konaném dne 19.5.2014 a 
doporučila poskytnutí dotace všem třem žadatelům, a to ve výši uvedené v návrhu na usnesení 
(viz příloha č.1).

Rada města Přerova

přijala na své 92. schůzi dne 4.6.2014 usnesení č. 3517/92/9/2014, kterým podává návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit navržené usnesení.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova schválilo usnesením č. 510/24/5 ze dne 19. října 2005 Zásady 
pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města 
Přerova. Odboru stavebního úřadu a životního prostředí byly ve stanoveném termínu, do 
30.4.2014, podány tři žádosti. 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 
stavebního úřadu a životního prostředí všechny přijaté žádosti Komisi pro cestovní ruch a 
kulturu Rady města Přerova, a to na jednání konaném dne 19.5.2014. Komise žádosti 
posoudila způsobem uvedeným v příloze důvodové zprávy (Zápis č. 30 z jednání Komise) a
doporučila poskytnutí dotace, jak je uvedeno v návrhu na usnesení.
Dotace budou poskytnuty z provozního rozpočtu Odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí, kde pro rok 2014 je pro tyto účely vyčleněna částka ve výši 150.000,- Kč.

Přílohy:

1. Zápis č. 30 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu ze dne 19.5.2014
2. Fotografie objektů, jejichž obnova má být finančně podpořena


