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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 12.11.2018 

Návrh pro 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 11. 2018 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu 

exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2019. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů "Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na 

obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2019" s tím, 

že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2019 na podporu účelu 

uvedeného v tomto programu činí 150 000 Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí doporučuje schválit navržené usnesení. 

 

Komise pro cestovní ruch a kulturu Rady města Přerova doporučila svým usnesením ze dne 

28.8.2018 vyhlášení "Programu statutárního města Přerova 

Komise pro cestovní ruch a kulturu Rady města Přerova doporučila svým usnesením ze dne 28.8.2018 

vyhlášení "Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru 

památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2019“ (dále jen „Program“). 

 

Rada města Přeova 

Rada města Přerova dne 6.9.2018 svým usnesením č. 4173/100/10/2018 podala návrh vyhlásit 

Program v předloženém znění. 

 

 



Důvodová zpráva: 

Obnova exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova je městem finančně 

podporována od roku 2005. Předloženým Programem se v roce 2019, stejně jako v roce 2018, pro 

podporu daného účelu navrhuje vyčlenit celkovou částkou 150 000 Kč. Oproti roku 2018 byly v 

Programu pro rok 2019 upřesněny pokyny pro podávání a administraci žádostí, jakož i formálně 

upraveny přílohy Programu v souladu s aktuální legislativou a ostatními dotačními programy města. 

  

  

Příloha: 
Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově 

významných staveb na území města Přerova pro rok 2019  

 

 


