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Návrh pro 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 8. 2018 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Regenerace panelového sídliště Předmostí, 13. etapa v roce 2019 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje realizaci Projektu Regenerace panelového sídliště Předmostí, 13. etapa (ul. Teličkova 1 – 

6), v roce 2019 dle důvodové zprávy, za podmínky finančního krytí. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města  

Rada města Přerova svým usnesením č. 4039/98/4/2018 dne 9.8.2018 podala návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit realizaci  Projektu Regenerace panelového sídliště Předmostí, 13. etapa (ul. 

Teličkova 1 – 6),  v roce 2019 dle důvodové zprávy.  

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov téměř každoročně žádá o dotaci na příslušnou etapu regenerace panelového 

sídliště v Předmostí. Do loňského roku město využívalo dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj 

(MMR) – Program regenerace sídlišť a každá ze 12. již zrealizovaných etap byla podpořena dotací. Od 

letošního roku platí Nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu 

rozvoje bydlení (SFRB) na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích. Účinnost toto nařízení je od 

1.1.2018, platnost končí dnem 30.12.2023. 

Pravidla SFRB pro poskytnutí dotace jsou obdobná, jako tomu bylo u Programu Ministerstva pro 

místní rozvoj. 1. výzva k podávání žádostí o dotaci byla vyhlášena dne 3.7.2018. Příjem žádostí o 

dotaci končí dnem 4.9.2018. Maximální výše dotace činí 6 mil. Kč. Jednotlivé žádosti jsou bodově 

hodnoceny, v případě stejného bodového hodnocení rozhodne o poskytnutí dotace datum přijetí 

žádosti o dotaci na podatelnu. Žádost o dotaci bude podána na maximum, tedy 6 mil. Kč. 



V současné chvíli je připraven projekt na 13. etapu regenerace Předmostí, ulice Teličkova 1 – 6). 

Předpokládané celkové investiční náklady činí dle zpracovaného položkového rozpočtu 16.081.674,- 

Kč.  

Rada města Přerova svým usnesením č. 4059/98/6/2018 dne 9.8.2018 uložila Odboru řízení projektů a 

investic připravit podklady k žádosti o dotaci na Regeneraci panelového sídliště Předmostí - 13. etapa 

v roce 2019 a zároveň pověřila náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednáním a podpisům 

právních jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu v rámci dotace ze 

Státního fondu rozvoje bydlení.  

Etapa realizovaná v roce 2019 se bude týkat cca 10.000 m2 plochy:  

a) Komunikace a zpevněné plochy v ulici Teličkova, Tyršova, Kotkova 

b) Veřejné osvětlení 

c) Sadové úpravy 

d) Parkour a fitness hřiště 

e) Výstavba studny 

RM svým usnesením č.4039/98/4/2018 ze dne 9.8.2018 podala návrh zastupitelstvu města schválit 

úpravy rozpočtu tak, aby uvedená investiční akce byla kryta. Výpis z usnesení zastupitelstva města je 

jednou z povinných příloh podání žádosti o dotaci. Tímto bude doloženo zajištění finančních 

prostředků na financování této investiční akce. 

SFRB jako poskytovatel dotace požaduje doložit jako přílohu k žádosti o dotaci schválení Projektu 

příslušné etapy v roce 2019 zastupitelstvem města. Výpis z usnesení zastupitelstva města bude opět 

dokládán k žádosti o dotaci. 

Z tohoto důvodu je tento materiál předkládán ke schválení.  

 

 


