
Pořadové číslo:  33/8 

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 10.11.2017 

Návrh pro 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 11. 

2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Dotace na očištění fasády objektu Brabansko čp. 566 (sokolovna) v Přerově 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na 

očištění uliční fasády objektu Brabansko čp. 566, Přerov (sokolovna) s Tělocvičnou jednotou 

Sokol Přerov, se sídlem Přerov, Brabansko 2, IČ: 61986364, ve výši 80 000 Kč. Smlouva 

bude uzavřena dle vzoru, který je přílohou Programu statutárního města Přerova pro 

poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města 

Přerova pro rok 2017; 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1 

návrhu na usnesení, včetně jejího podpisu; 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3722 830 Sběr a svoz 

komunálních 

odpadů 

105,0 - 50,0 55,0 

3741 830 Ochrana druhů 

a stanovišť 

100,0 - 30,0 70,0 

3322 830 Zachování a 

obnova 

kulturních 

památek 

200,0 + 80,0 280,0 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 



ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 Dotační 

programy, ostatní 

dotace a dary 

23 126,3 + 80,0 23 206,3  

 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí disponuje finančními prostředky na pokrytí požadované 

dotace (navrhované rozpočtové opatření se uskuteční v rámci jeho provozního rozpočtu na rok 2017). 

Práce, na které je dotace požadována, nevyžadují závazné stanovisko dle zákona č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, ve znění pozdějších právních předpisů. 

 

Odbor ekonomiky 

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

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor stavebního úřadu a životního prostředí požádal o 

rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 80 000 Kč. K výše uvedenému účelu 

budou použity finanční prostředky původně určené na odtah opuštěných vozidel a na ošetření 

významných krajinných prvků. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 80. schůzi podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v 

předloženém znění. 

 

Důvodová zpráva: 

Dne 18.04.2017 požádala Tělocvičná jednota Sokol Přerov, se sídlem Přerov, Brabansko 2, statutární 

město Přerov o dotaci na pokrytí části nákladů spojených s očištěním uliční fasády objektu Brabansko 

čp. 566 (sokolovna), jehož je vlastníkem. Fasáda je v současné době silně znečištěna prachem, 

pavoučími sítěmi a hnízděním jiřiček v rozích oken. Práce budou spočívat v ekologicky šetrném 

vysokotlakém čištění, které bude provedeno na podzim roku 2017, po ukončení hnízdění a odletu 

jiřiček. Náklady na čištění cca 1 200 m2 plochy jsou v žádosti vyčísleny na 110 000 Kč. 

  

Budova sokolovny je kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 

číslem rejstříku 50730/9-81. Jedná se o rozlehlou stavbu, která je příkladem raného funkcionalismu se 

stopami neoplasticismu a konstruktivismu z období 1927-35. Autorem projektu je architekt Cavais z 

Prahy, stavbu realizovali stavitelé A. Pilc, F. Volf a A. Bartošek z Přerova. Nalézá se na pohledově 

exponovaném místě města a je významnou dominantou nábřeží Bečvy. 

  

Fasáda objektu byla obnovena v letech 2003 a 2004 za finančního přispění města Přerova ve výši 

730 000 Kč. Kromě očištění fasády počítá v tomto roce vlastník s výměnou střešní krytiny, která je 

v havarijním stavu, kdy stávající dožilá fólie bude nahrazena novou střešní plastovou fólií (náklad na 

tyto práce činí 759 057 Kč). Z Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu 

exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 byla na tyto práce 

poskytnuta dotace ve výši 31 000 Kč.  

  

Dotace na očištění uliční fasády objektu Brabansko čp. 566, Přerov (sokolovna) je navrhována ve výši 

80 000 Kč, což je cca 73 % z předpokládaných nákladů na provedení prací spojených s očištěním 

fasády. 

  

Rada města Přerova na své 69. schůzi konané dne 11.05.2017 odložila projednání předlohy Dotace 



na očištění fasády objektu Brabansko čp. 566 (sokolovna) v Přerově s tím, že usnesením č. 

2759/69/10/2017 v bodě 2 uložila náměstkům primátora Pavlu Košutkovi a Ing. Petru Měřínskému 

projednat podmínku odstranění celoplošných polepů oken a dveří. Náměstci primátora projednali 

možnost odstranění polepů na oknech budovy se starostou Tělocvičné jednoty Sokol Přerov Ing. 

Vladimírem Taberym  

  

Podle jeho stanoviska jsou polepy účelné a estetické a tělovýchovná jednota nemá důvod ani zájem je 

odstranit. Aktuální stanovisko Tělovýchovné jednoty Sokol Přerov je zřejmé z dopisu Ing. Taberyho, 

doručeného e-mailem 11.10.2017 náměstkovi primátora panu Bc. Navrátilovi (v kopii ostatním 

náměstkům): 

  

Vážený pane náměstku, 

  

žádám Vás o znovuprojednání naší žádosti o příspěvek na čištění fasády sokolovny u příležitosti oslav 

100. výročí vzniku samostatného Československa v Radě StmPr. Je nejvyšší čas čištění zadat, aby 

fasáda měla čas do zámrzu vyschnout a nedošlo vinou časnějších mrazů k jejímu fatálnímu poškození. 

Obracím se na Vás jako na gestora tělovýchovy a sportu ve městě, přestože jste se nezúčastnil jednání 

s pány náměstky Měřínským a Košutkem o vzhledu restaurace a kavárny Sokolovna, kterým Rada 

města přidělení dotace podmínila. Pevně však věřím, že se mi podařilo pány náměstky přesvědčit, že 

současné grafické provedení výplní oken je vkusné a v přímém organickém spojení s určením celé 

budovy, že důstojným způsobem propaguje Sokol. Nehledě na ekonomické důvody, kdy nájemce je 

výrazným přispěvatelem na provoz naší dobrovolné a do jisté míry sociálně fungující organizace ve 

prospěch všech dětí a mládeže, a skutečnost, že jako pronajímatel nemáme v nájemní smlouvě 

vyhrazeno právo zasahovat nájemci do jeho podnikání a s ním související reklamy. Proto doufám v 

kladné vyjádření Rady k naší žádosti i vzhledem k doporučení odboru památkové péče, který naši 

starost o významnou městskou památkově chráněnou budovu plně podporuje. 

  

S poděkováním a pozdravem 

Ing. Vladimír Tabery 

starosta T.J. Sokol Přerov  

  

Přílohy: 
Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Přerov 

Fotografie sokolovny  

 

 


