
Pořadové číslo:  29/9 

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 12.6.2017 

Návrh pro 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 6. 2017 

Zpravodaj:  Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Revitalizace sadů v Předmostí 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje záměr spolupodílet se na realizaci projektu Podpora biodiverzity krajinného prvku 

Knejzlíkovy sady a Přírodní památky Na Popovickém kopci v letech 2017 – 2023 celkovou 

částkou ve výši 1 475,3 tis. Kč, a to formou každoročně poskytované účelové dotace ve výši 

uvedené v důvodové zprávě; 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3745 52X Péče o vzhled 

obcí a veřejnou 

zeleň (úpravy 

veř. 

prostranství aj.) 

13 862,0 -82,7 13 779,3 

3792 830 Ekologická 

výchova a 

osvěta 

(individuální 

dotace) 

0,0 +82,7 82,7 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  

ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační 22 222,2 * +82,7 22 304,9 



programy, ostatní 

dotace a dary 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Spolku 

Predmostenzis, z. s., se sídlem Žernava 147, 751 24 Přerov, IČ: 66743885, na realizaci 

projektu Podpora biodiverzity krajinného prvku Knejzlíkovy sady a Přírodní památky Na 

Popovickém kopci ve výši 82 700,00 Kč. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2017. 

 

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka podpisem výše uvedené smlouvy o poskytnutí 

dotace. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Předložený návrh je v souladu s usnesením Rady města Přerova č. 2809/70/10/2017 ze dne 25. 5. 

2017. 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora podporuje aktivity vedoucí k zatraktivnění této lokality. Následně lze očekávat 

přínos z hlediska využití pro rodinnou příměstskou rekreaci zaměřenou na přírodu a ekologii. Umožní 

také rozšíření aktivit souvisejících se školní výukou. Kancelář primátora projekt podporuje.   

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb hodnotí tento záměr velmi kladně. Revitalizace 

Knejzlíkových sadů bude velkým přínosem. Nejenže se obnoví příjemné přírodní místo pro odpočinek 

a relaxaci převážně Přerovanů, ale budou i větší možnosti v oblasti environmentální výchovy dětí. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit návrh usnesení. 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod 

finančních prostředků ve výši 82 700 Kč – za účelem poskytnutí výše uvedené dotace. V následujících 

letech budou finanční prostředky, které byly doposud vyčleňovány v rozpočtu odboru správy majetku 

a komunálních služeb na údržbu této lokality použity na spolufinancování projektu městem. 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Lokalita Na Popovickém kopci se nachází v plochách krajinné zeleně, lokalita Knejzlíkových sadů se 

nachází z cca 98% v plochách krajinné zeleně a zbytek v plochách rekreace a občanského vybavení. 

Ve studii proveditelnosti sítě cyklistických komunikací je napříč přes lokalitu Knejzlíkových sadů a 

dále po jejím okraji  je variantně veden návrh smíšené stezky pro cyklisty a chodce. Tento návrh není 

v rozporu se záměrem revitalizace sadů, v případě jeho realizace může do této lokality přivést více 

zájemců o přírodu. Odbor rozvoje doporučuje schválit navržené usnesení. 

 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Lokalita někdejších Knejzlíkových sadů spolu s přírodní památkou Na Popovickém kopci patří k 

nejvýznamnějším krajinotvorným prvkům na území města. Popsaný záměr jednoznačně posílí úlohu 

této lokality v rámci územního systému ekologické stability (v souladu s územním plánem města a 

zpracovanou studií funkčního využití území – Ing. Hana Tomaštíková, 09/2012 a Studií veřejného a 

komerčního využití ploch – Ing. Hana Tomaštíková, 06/2015). Potlačením nežádoucích invazních 

rostlin, popsanými pěstebními opatřeními a způsobem údržby vznikne široká škála stanovišť pro 



výskyt pestrých rostlinných i živočišných společenstev. Kromě ekologického přínosu lze od realizace 

záměru, který vhodným způsobem rozvíjí a doplňuje aktivity na tzv. školním kopci, jakož i projekt 

Předmostím až do pravěku, očekávat zhodnocení lokality i pro účely výchovné, vzdělávací a 

rekreační. Odbor doporučuje schválit navržené usnesení 

 

Komise životního prostředí 

Komise životního prostředí doporučila schválit Memorandum o partnerství a finančně se podílet na 

realizaci projektu.  

 

Místní výbor místní části Předmostí 

Místní výbor Předmostí doporučuje schválení memoranda a vítá celou iniciativu kolem této lokality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


