
Pořadové číslo: 17/9

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 9.5.2016

Návrh pro 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 5. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru

Název návrhu:

Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města 
Přerova pro rok 2016

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na 
obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2016 s níže 
uvedenými žadateli v uvedené výši:

BRNOTEL s.r.o., se sídlem ul. Jana Uhra 159/1, Veveří, IČ: 25593757, na výměnu oken a 
klempířských prvků vnější fasády objetu Jiráskova ulice čp. 157, Přerov, pozemek p.č. 54/1, 
k.ú. Přerov, ve výši 50.000,00 Kč,

*** na obnovu části městských hradeb ležících na pozemku p.č. 247, k.ú. Přerov, ve výši 
50.000,00 Kč;

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k právnímu jednání ve věci uzavření 
veřejnoprávních smluv dle bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jejich podpisu.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí konstatuje, že žádosti byly projednány v souladu s 
Programem statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově 
významných staveb na území města Přerova pro rok 2016 a doporučuje schválit navržené usnesení.

Komise pro cestovní ruch a kulturu

Komise projednala žádosti o dotace na obnovu exteriéru na jednání konaném dne 01.03.2016 a 
doporučila poskytnutí dotace oběma žadatelům, a to ve výši uvedené v návrhu na usnesení.



Rada města Přerova

přijala na své 42. schůzi dne 21.04.2016 usnesení č. 1460/42/11/2016, kterým podává návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace, jak je uvedeno v bodě 1 návrhu na usnesení.

Důvodová zpráva:

Městem poskytované dotace na obnovu památkově významných staveb mají téměř dvacetiletou 
tradici. Od počátku je jejich cílem motivovat vlastníky takovýchto nemovitostí k jejich příkladné 
údržbě, a tím přispět ke zlepšení vzhledu města. Za období 2001-2015 byla právnickým i fyzickým 
osobám vlastnícím významné architektonické či památkově významné objekty na území města 
poskytnuta dotace v úhrnné částce 2.868.000,00 Kč.

Poskytování uvedených dotací se v letošním roce řídí Programem statutárního města Přerova 
pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova 
pro rok 2016 (dále jen Program), schváleným usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 
380/12/11/2015 ze dne 14.12.2015. Celková částka na uvedené dotace dle Programu činí 150.000,00 
Kč a současně se stanovuje maximální výše dotace na obnovu exteriéru jedné stavby ve výši 
50.000,00 Kč.

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí obdržel ve stanoveném termínu dvě žádosti, které v 
souladu s Programem předložil k posouzení Komisi pro cestovní ruch a kulturu Rady města Přerova, a 
to na jednání konaném dne 01.03.2016. Předloženy byly tyto žádosti:

1. Společnost BRNOTEL s.r.o., se sídlem ul. Jana Uhra 159/1, Veveří, IČ 255 93 757, požádala o 
dotaci na výměnu dřevěných oken a klempířských prvků vnější fasády objetu Jiráskova ulice čp. 
157, Přerov, pozemek p.č. 54/1, k.ú. Přerov. Celkové náklady na obnovu činí 247.979,00 Kč. Dům 
čp. 157 se nachází na území ochranného pásma Městské památkové zóny Přerov;

2. *** požádal o dotaci na obnovu části městských hradeb ležících na pozemku p.č. 247, k.ú. Přerov. 
V rámci navržených prací budou sneseny uvolněné kameny, koruna bude očištěna od zbytků a 
nečistot, odstraněna bude zvětralá malta. Na očištěné zdivo bude provedena dozdívka z 
odbouraného a očištěného kamene, bude provedeno spárování. Celkové náklady na obnovu činí 
56.996,00 Kč. Městské hradby jsou nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR pod rejstř. č. 16402/8-530.

Komise žádosti posoudila a doporučila poskytnutí dotace, jak je uvedeno v návrhu na usnesení. 
Následně doporučila poskytnutí dotace Rada města.

Příloha:

 Fotografie objektů, jejichž obnova má být finančně podpořena
 Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriérů památkově 

významných staveb na území města Přerova pro rok 2016


