
Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací

na obnovu exteriéru památkově významných staveb

na území města Přerova pro rok 2016

Dotace se poskytuje za účelem motivace vlastníků památkově významných staveb na území 
města Přerova k zachování a obnově těchto staveb a tím k přispění ke zlepšení vzhledu města. 

1. Dotace může být poskytnuta pro účel obnovy exteriéru

a) staveb v městské památkové zóně Přerov vymezené vyhláškou Ministerstva 
kultury ČR č.476/1992 Sb., o prohlášení historických jader vybraných měst 
za památkové zóny (viz příloha),

b) staveb v ochranném pásmu městské památkové zóny Přerov vymezeném 
rozhodnutím Okresního úřadu Přerov, referátu kultury č.4/95 z 21.1.1995 
(viz příloha),

c) staveb v ochranném pásmu kulturní památky – městský park Michalov v Přerově, 
které bylo vyhlášeno rozhodnutím OkÚ Přerov, referátu kultury pod č. RK 28/93 
dne 29.3.1993,

d) nemovitých kulturních památek (NKP) na území města Přerova, zapsaných 
v Ústředním seznamu NKP ČR,

e) ostatních historicky cenných staveb na území města Přerova.

Obnovou exteriéru se pro účely těchto zásad rozumí oprava nebo obnova vnější fasády, 
výplní otvorů, střešního pláště, klempířských prvků a uměleckých prvků, a to na uličním 
průčelí stavby nebo na jinak z veřejně přístupných míst pohledově exponovaných 
plochách.

2. Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je soulad prací na obnově exteriéru stavby 
s požadavky státní památkové péče.

3. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města 
pro účely tohoto programu činí 150 000,-- Kč.

4. Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 50 000,-- Kč.

5. O dotaci může žádat vlastník stavby nebo jiná osoba oprávněná k provedení obnovy 
exteriéru takovéto stavby (dále jen „žadatel“).

6. Žádost o poskytnutí dotace musí být doručena do 29. února 2016 na adresu Magistrát 
města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 750 11 Přerov, 
a to v zalepené obálce označené „Žádost o poskytnutí dotace – obnova exteriéru“.

7. Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci:

Kritérium Počet bodů

Zápis stavby v Ústředním seznamu nemovitých 
kulturních památek Č

10



Umístění stavby na území městské památkové zóny 
(MPZ) Přerov

10

Umístění stavby na území ochranných pásem MPZ 
Přerov a Michalov

5

Stavebně -historická hodnota stavby 0 – 10

Míra komplexnosti a rozsah prací na obnově 
exteriéru

1 - 10

Náročnost, jedinečnost řemeslného provedení 1 - 10

Celkové náklady na obnovu 1 – 10

Žádosti o dotaci budou bodově ohodnoceny dle výše uvedených kritérií a dotace budou 
přiznány žadatelům v celkové výši 150 000,-- Kč, a to v poměru odpovídajícímu poměru 
součtu získaných bodů.

8. O poskytnutí dotace rozhodne Zastupitelstvo města Přerova na návrh Rady města Přerova 

po doporučení hodnotící komise do 30. června 2016.

9. Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je vyrovnání veškerých finančních závazků 

žadatele po lhůtě splatnosti vůči městu a jím zřízeným nebo založeným organizacím, 

včetně předložení řádného vyúčtování, pokud byla žadateli městem poskytnuta dotace 

v předcházejícím období.

10. Dotace se poskytuje jednorázově v témže roce, ve kterém bylo rozhodnuto o jejím 

poskytnutí. Podmínkou poskytnutí dotace je dokončení prací ve stejném roce.

11. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

12. Žádost o dotaci se předkládá na vyplněném formuláři, který tvoří přílohu tohoto 

programu.

13. Tento program byl schválen usnesením Zastupitelstva města Přerova č………. ze dne 

………….2015.

Příloha: Vzor (formulář) žádosti o poskytnutí dotace



Příloha Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných
staveb na území města Přerova pro rok 2016

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE
na obnovu exteriéru památkově významné stavby na území města Přerova

1. Adresa stavby, která má být obnovována

2. Základní údaje o žadateli
u fyzické osoby:

jméno, příjmení, titul

adresa trvalého bydliště

datum narození

adresa pro doručování

telefon (příp. e-mail, fax)

u právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání:

přesný název / obchodní firma

identifikační číslo (IČ)

právní forma

zřizovatel (název, sídlo)

sídlo žadatele

bankovní spojení (banka, číslo 
účtu, kód banky)

statutární zástupce(-ci) / orgán 
(jméno, příjmení, titul, funkce)

adresa pro doručování

telefon (příp. e-mail, fax)

3. Údaje o stavbě (dle bodu 1 Programu)
Stavba se nachází na území městské památkové zóny (MPZ) Přerov ANO NE

Stavba se nachází na území ochranného pásma MPZ Přerov ANO NE

Stavba se nachází na území ochranného pásma kulturní památky 
městský park Michalov

ANO NE

Stavba je zapsána v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek 
ČR

ANO NE

Stavba je historicky cenná stavba na území města Přerova ANO NE

4. Celkové náklady na obnovu (dle doloženého rozpočtu) Kč



5. Stručný popis plánovaných prací

Předpokládaný termín zahájení prací

Předpokládaný termín dokončení prací

Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuje žádné okolnosti 
důležité pro posouzení žádosti. Dále žadatel prohlašuje, že si je vědom toho, že uvedení 
nepravdivých údajů v žádosti může vést k odstoupení poskytovatele dotace od smlouvy a 
vrácení již poskytnutých finančních prostředků.

V ..............................................  dne ..................................

...............................................................................
jméno, příjmení, podpis žadatele (statutárního 
zástupce) nebo jeho oprávněného zástupce



K žádosti žadatel doloží tyto přílohy:
(Pozn.: v případě, že jeden žadatel předkládá více žádostí, doloží přílohy v jednom vyhotovení)

1. Platný doklad o právní subjektivitě žadatele:

a) spolky předkládají kopii potvrzení o zápisu do spolkového rejstříku; potvrzení lze nahradit 

výpisem ze základního registru osob (lze získat na kterémkoliv Czech pointu); kopii stanov; 

kopii zápisu ze zasedání členské schůze nebo jiného příslušného orgánu spolku, na kterém 

byl zvolen statutární orgán spolku;

b) obecně prospěšné společnosti předkládají kopii výpisu z rejstříku obecně prospěšných 

společností; kopii zakládací smlouvy nebo zakládací listiny společnosti; kopii dokladu 

o statutárním orgánu společnosti; 

c) nadace a nadační fondy předkládají kopii výpisu z nadačního rejstříku; kopii zřizovatelské 

smlouvy nebo zakládací listiny nadace nebo nadačního fondu; kopii statutu nadace nebo 

nadačního fondu; kopii dokladu o statutárním orgánu nadace nebo nadačního fondu; 

d) obchodní společnosti a družstva předkládají kopii výpisu z obchodního rejstříku;

e) fyzické osoby podnikající nezapsané v obchodním rejstříku předkládají kopii oprávnění 

k podnikání; 

f) fyzické osoby podnikající zapsané v obchodním rejstříku předkládají kopii výpisu 

z obchodního rejstříku; 

g) příspěvkové organizace předkládají kopii zřizovací listiny; kopii dokladu o statutárním 

orgánu organizace;

h) církve, náboženské společnosti a evidované právnické osoby ve smyslu zákona č. 3/2002 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů – předkládají kopii výpisu z rejstříku registrovaných církví a 

náboženských společností (rejstříku svazů církví a náboženských společností, rejstříku 

evidovaných právnických osob); kopii základního dokumentu (zakladatelské smlouvy, 

zakládací listiny) a stanov církve, náboženské společnosti, svazu církví, svazu náboženských 

společností, evidovaných právnických osob; kopii dokladu o statutárním orgánu církve, 

náboženské společnosti, svazu církví, svazu náboženských společností, evidovaných 

právnických osob; 

2. Jedná-li za žadatele jiná osoba než osoba k tomu oprávněná dle předloženého dokladu, ověřená 

plná moc k zastupování.

3. Kopie platného dokladu o zřízení běžného účtu žadatele (žadatel, který žádá o poskytnutí 

podpory do výše 5.000 Kč, nemá povinnost předložit kopii platného dokladu o zřízení svého 

běžného účtu).

4. Zproštění mlčenlivosti dle uvedeného vzoru.

5. Čestné prohlášení, že žadatel nemá vůči městu a jím zřízeným nebo založeným organizacím 

žádné závazky po lhůtě splatnosti, dle uvedeného vzoru.

6. Doklad o vlastnictví stavby, nájemní smlouva či jiný doklad opravňující žadatele k provedení 

prací.



7. Kopie projektové dokumentace (případně dokumentace k ohlášení stavebních úprav a 

udržovacích prací), včetně nákladového rozpočtu na provedení prací.

8. Kopie kladného závazného stanoviska orgánu státní památkové péče (k pracem na stavbách 

uvedených v bodě 1 písm. e) si poskytovatel vyžádá vyjádření Národního památkového ústavu).

9. Kopie pravomocného stavebního povolení, případně sdělení stavebního úřadu k ohlášení prací.

10. Fotografie stavu před obnovou.



Vzor přílohy č. 4

Zproštění mlčenlivosti

Já, níže podepsaný(á)*.................................................................................................................

....................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….
tímto v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „daňový řád“),

zprošťuji povinnosti mlčenlivosti

pracovníky správce daně Magistrátu města Přerova ohledně údajů týkajících se:

1) správy daní – místního poplatku: 

 ze psů

 za užívání veřejného prostranství

 z ubytovací kapacity

 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů

2) peněžitého plnění v rámci dělené správy:

 pokut

 nákladů řízení

3) peněžitého plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle daňového řádu

vše v rozsahu výše pohledávek na uvedených položkách.

Toto zproštění mlčenlivosti se vydává pro účely poskytnutí dotace v rámci dotačního programu na rok 2016.

V ………………………… dne ……………………… 

                                                                     …………………………………
                                                                                        podpis (razítko)

* u právnických osob uvést osobní jméno a příjmení statutárního zástupce/zástupců s uvedením funkce, 
název/obchodní firma)
fyzická osoba nepodnikatel uvede osobní jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště a podpis,
fyzická osoba podnikatel uvede osobní jméno, příjmení, datum narození, bydliště, IČ, event. DIČ, sídlo, event. 
odlišující dodatek zapsaný ve veřejném nebo živnostenském rejstříku, obchodní firmu (u podnikatelů 
zapsaných v obchodním rejstříku)
právnická osoba uvede obchodní firmu/název, IČ, event. DIČ, sídlo



Vzor přílohy č. 5:

Čestné prohlášení 

Pro žadatele – fyzickou osobu nepodnikatele

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že nemám vůči statutárnímu městu Přerovu a právnickým osobám 
zřízeným a založeným statutárním městem, příp. osobám, ve kterých má statutární 
město Přerov majetkovou účast*) žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Prohlašuji, že s ohledem na ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním svých níže uvedených osobních údajů 
statutárním městem Přerovem pro účely poskytnutí dotace, a to do uplynutí lhůty pro splnění poslední 
z povinností příjemce podle smlouvy o poskytnutí dotace a zároveň uplynutí doby trvání povinnosti uchovávat 
předmětné dokumenty podle předpisů na úseku archivnictví a spisové služby.

V případě, že dojde ke změně skutečností uvedených v tomto čestném prohlášení, a to kdykoli v období 
od podání žádosti o poskytnutí dotace až do doby vyplacení celé částky dotace, jsem povinen/povinna tuto 
skutečnost neprodleně předávajícímu písemně oznámit.

Současně beru na vědomí, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto čestném prohlášení je předávající oprávněn 
prověřit, a to i u právnických osob zřízených a založených statutárním městem Přerovem, příp. u osob, 
ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast, a souhlasím i s tímto zpracováním osobních údajů 
k uvedenému účelu po dobu uvedenou v odst. 2 tohoto čestného prohlášení.

*)  právnickými osobami zřízenými městem se rozumí příspěvkové organizace:
- Kulturní a informační služby města Přerova

- Sociální služby města Přerova

- Městská knihovna v Přerově

- základní školy

- mateřské školy

- Zařízení školního stravování Přerov

Právnickými osobami založenými městem se rozumí obchodní společnost:
- Technické služby města Přerova, s. r. o.

- Teplo Přerov, a. s.

- Přerovská rozvojová, s. r. o.

Právnické osoby s majetkovou účastí města více jak 25 % společnosti.
- Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

V ………………………… dne ……………………… 

                                                                                     osobní jméno, příjmení, datum narození, 
                                                                                              adresa bydliště, podpis



Pro žadatele - fyzickou osobu podnikatele

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že nemám vůči statutárnímu městu Přerovu a právnickým osobám 
zřízeným a založeným statutárním městem, příp. osobám, ve kterých má statutární město 
Přerov majetkovou účast*) žádné závazky po lhůtě splatnosti.

V případě, že dojde ke změně skutečností uvedených v tomto čestném prohlášení, a to kdykoli 
v období od podání žádosti o poskytnutí dotace až do doby vyplacení celé částky dotace, jsem 
povinen/povinna tuto skutečnost neprodleně předávajícímu písemně oznámit.

Současně beru na vědomí, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto čestném prohlášení je 
předávající oprávněn prověřit, a to i u právnických osob zřízených a založených statutárním 
městem Přerovem, příp. u osob, ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast.

*) Právnickými osobami zřízenými městem se rozumí příspěvkové organizace:
- Kulturní a informační služby města Přerova

- Sociální služby města Přerova

- Městská knihovna v Přerově

- základní školy

- mateřské školy

- Zařízení školního stravování Přerov

Právnickými osobami založenými městem se rozumí obchodní společnost:
- Technické služby města Přerova, s. r. o.

- Teplo Přerov, a. s.

- Přerovská rozvojová, s. r. o.

Právnické osoby s majetkovou účastí města více jak 25 % společnosti:.
- Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

V ………………………… dne ……………………… 

……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

                                                                         
osobní jméno, příjmení, datum narození, bydliště, IČ, event. DIČ, sídlo, event. odlišující 

dodatek zapsaný ve veřejném nebo živnostenském rejstříku, obchodní firma (u podnikatelů 
zapsaných v obchodním rejstříku), podpis, razítko

                                         



Pro žadatele – právnickou osobu

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že ………………………………………………………………………
(název obchodní firmy)

IČ: …………………………, se sídlem ……………………………………………………… 
nemá vůči statutárnímu městu Přerovu a právnickým osobám zřízeným a založeným 
statutárním městem, příp. osobám, ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast*) 
žádné závazky po lhůtě splatnosti.

V případě, že dojde ke změně skutečností uvedených v tomto čestném prohlášení, a to kdykoli 
v období od podání žádosti o poskytnutí dotace až do doby vyplacení celé částky dotace, jsem 
povinen/povinna tuto skutečnost neprodleně předávajícímu písemně oznámit.

Současně beru na vědomí, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto čestném prohlášení je 
předávající oprávněn prověřit, a to i u právnických osob zřízených a založených statutárním 
městem Přerovem, příp. u osob, ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast.

*) Právnickými osobami zřízenými městem se rozumí příspěvkové organizace:
- Kulturní a informační služby města Přerova

- Sociální služby města Přerova

- Městská knihovna v Přerově

- základní školy

- mateřské školy

- Zařízení školního stravování Přerov

Právnickými osobami založenými městem se rozumí obchodní společnost:
- Technické služby města Přerova, s. r. o.

- Teplo Přerov, a. s.

- Přerovská rozvojová, s. r. o.

Právnické osoby s majetkovou účastí města více jak 25 % společnosti:
- Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

V ………………………… dne ……………………… 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

                                                                             
název/obchodní firma, IČ, event. DIČ, sídlo,
osobní jméno, příjmení, podpis statutárního

zástupce /statutárních zástupců s uvedením funkce, razítko


