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Návrh pro 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 3. 2. 2020 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Program regenerace městské památkové zóny Přerov 2020 – 2025. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje „Program regenerace městské památkové zóny Přerov 2020 – 2025“ v předloženém znění. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova  

Rada města Přerova na své 30. schůzi konané dne 16.01.2020 podala Zastupitelstvu města Přerova 

usnesením č. 1102/30/11/2020 návrh schválit „Program regenerace městské památkové zóny Přerov 

2020 – 2025“ v předloženém znění. 

 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí doporučuje schválit návrh usnesení v předloženém 

znění. 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Odbor koncepce a strategického rozvoje doporučuje schválit předložený návrh usnesení. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit návrh usnesení v předloženém znění. 

 

Odbor řízení projektů a investic 

Odbor řízení projektů a investic nemá k předloženému návrhu připomínky. 

 

Odbor ekonomiky 



Je na zvážení orgánů města, zda předmětný program schválí v navrženém rozsahu. Jen výdaje 

předpokládané na obnovu zde uvedených objektů v majetku statutárního města činí cca 40 mil. Kč, 

přičemž se vlastník musí na jejich úhradě podílet min. částkou ve výši 50 % a lze očekávat, že stejně 

jako v minulosti se město bude podílet i na spolufinancování obnovy objektů jiných vlastníků. V 

případě schválení programu budou potřebné zdroje, v závislosti na finančních možnostech města, 

postupně začleňovány do rozpočtů na příslušná období. 

 

Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky 

Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky doporučila usnesením přijatém per rollam dne 

16.12.2019 Radě města Přerova schválit dokument „Program regenerace městské památkové zóny 

Přerov 2020 – 2025“ v předloženém znění. 

 

Důvodová zpráva: 

Program regenerace městské památkové zóny je nezbytným podkladem pro podání žádosti o 

dotaci na obnovu kulturních památek ležících na území městské památkové zóny z dotačního titulu 

Ministerstva kultury „Program regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón“. 

  

Program regenerace městské památkové zóny Přerov (dále jen MPZ) byl poprvé zpracován a schválen 

městským zastupitelstvem v roce 1993. Od té doby byl pětkrát aktualizován, a to v roce 1996, 1998, 

2000, 2003 a 2013. V roce 2019 nebyly zaznamenány žádné žádosti o dotaci a ani žádné obnovy 

kulturních památek nacházející se v MPZ. V tomto roce neproběhla tradiční aktualizace programu 

regenerace, ale byl zpracován program nový, na období příštích šesti let. 

  

Předkládaný dokument je zpracován v souladu s usnesením vlády ČR č. 209/1992 ze dne 25.3.1992 a 

pro období 2020 – 2025 jsou zde navrženy akce, které vycházejí z písemných podkladů, které Odbor 

stavebního úřadu a životního prostředí obdržel od oslovených vlastníků nemovitých kulturních 

památek. Mezi plánované akce byly zařazeny i plány na obnovu kulturních památek ve vlastnictví 

statutárního města Přerov. 

  

Dle platného znění Zásad Ministerstva kultury ČR se příspěvky státní podpory poskytují za účelem 

záchrany, zachování a zhodnocení památkových hodnot. Poskytované příspěvky jsou přísně účelové a 

nemohou být použity na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce 

investiční povahy. Financování obnovy kulturní památky je v rámci tohoto dotačního programu 

povinně vícezdrojové a skládá se z podílu vlastníka, státního podílu a podílu obce. Závazné 

finanční podíly dotčených subjektů na akci obnovy kulturní památky jsou stanoveny takto: 

  

Zdroje / Vlastník Město, kraj FO, PO, církev 

Prostředky vlastníka min. 50 % min. 40 % 

Rozpočet města 0 min. 10 % 

Prostředky z Programu max. 50 % max. 50 % 

  

  

Příloha: Program regenerace městské památkové zóny Přerov 2020 – 2025.  

 

 


