
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,

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

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. 380/12/11/2015 
ze dne 14.12.2015.


