
Pořadové číslo:  23/7 

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 2.12.2016 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 12. 

2016 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Regenerace sídliště Přerov II  - Předmostí, 12. etapa v roce 2017 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje realizaci Projektu Regenerace sídliště Přerov II – Předmostí, 12. etapa v roce 2017 dle 

důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova svým usnesením č. 2152/57/7/2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit realizaci Projektu Regenerace sídliště Přerov II - Předmostí, 12. etapa v roce 2017. 

 

Důvodová zpráva: 

Rada města Přerova svým usnesením č. 2086/56/6/2016 uložila Odboru řízení projektů a investic 

připravit podklady k žádosti o dotaci na Regeneraci sídliště Přerov II - Předmostí - 12. etapa v roce 

2017 a zároveň pověřila náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednáním a podpisům právních 

jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu v rámci dotace z Ministerstva pro 

místní rozvoj, podprogramu Regenerace sídlišť v roce 2017.  

Etapa realizovaná v roce 2017 se bude týkat:  

a) Parkových úprav prostoru na ulici Prostějovská a přemístění památky sochy Jana Husa. 

b) Úpravy vstupního prostoru hřbitova ul. Prostějovská. 

  

Předpokládaná finanční náročnost stavby činí přibližně 9 mil. Kč včetně DPH. Tato investiční akce je 

dle sdělení Odboru ekonomiky zařazena do návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2017. 



  

Výpis z usnesení zastupitelstva města je jednou z povinných příloh k žádosti o dotaci. Tímto je 

doloženo zajištění finančních prostředků na financování této investiční akce. 

  

Dle podmínek poskytovatele dotace, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj (dále MMR), je výše 

dotace pro rok 2017 stanovena na 70 % realizačních nákladů, v absolutní částce max. 4 milióny Kč. 

Žádost o dotaci bude podána na maximum, tedy 4 mil. Kč. 

  

Oproti loňskému roku se upravila pravidla poskytování dotací, kdy je možné požádat o dotaci v rámci 

1 města jen na 1 projekt. Termín pro podání žádostí končí dne 30.12.2016. 

Poskytovatel dotace požaduje doložit jako přílohu k žádosti o dotaci schválení Projektu příslušné 

etapy v roce 2017 zastupitelstvem města. Výpis z usnesení zastupitelstva města bude dokládán k 

žádosti o dotaci.  

 

 


