
Pořadové číslo:  13/9 

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 01.06.2020 

Návrh pro 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 6. 2020 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Zpracovatel:  RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města 

Přerova pro rok 2020 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje v rámci Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu 

exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2020 (Program) 

poskytnutí dotace *** na obnovu komínových těles na domě č.p. 3, Horní náměstí, Přerov, 

pozemek p.č. 258, k.ú. Přerov, ve výši 61 906,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí uvedené dotace dle vzoru, který je přílohou Programu; 

 

2. neschvaluje v rámci Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu 

exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2020 (Program) 

poskytnutí dotace *** na výměnu vstupních vrat domu č.p. 4, Horní náměstí, Přerov, 

pozemek p.č. 259, k.ú. Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova po projednání na své 35. schůzi konané dne 08.04.2020 podala po doporučení 

Komise pro cestovní ruch a kulturu a Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Zastupitelstvu 

města Přerova usnesením č. 1337/35/10/2020 návrh schválit poskytnutí dotace oběma žadatelům 

uvedeným v návrhu usnesení. V době projednávání návrhu oba žadatelé splňovali podmínky pro 

poskytnutí dotace i pro samotnou realizaci záměru. 

 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

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

znění. Obě podané žádosti byly projednány a původně i doporučeny k poskytnutí dotace v souladu s 

Programem statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově 

významných staveb na území města Přerova pro rok 2020, avšak po jejich projednání bylo pro záměr 



výměny vstupních vrat domu č.p. 4, Horní náměstí, pozemek p.č. 259, k.ú. Přerov, pravomocně 

zrušeno závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, jehož platnost je závaznou podmínkou pro 

poskytnutí dotace. 

 

Důvodová zpráva: 

Cílem městem poskytovaných dotací na obnovu památkově významných staveb je motivovat 

vlastníky takovýchto nemovitostí k jejich příkladné údržbě, a tím přispět ke zlepšení vzhledu města. 

Za období 2001 - 2019 byla právnickým i fyzickým osobám vlastnícím významné architektonické či 

památkově významné objekty na území města poskytnuta dotace v úhrnné částce 3 418 000,- Kč. 

  

Poskytování uvedených dotací se v letošním roce řídí Programem statutárního města Přerova pro 

poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro 

rok 2020 (dále jen Program), schváleným usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 316/8/10/2019/1 

ze dne 14.10.2019. Celková částka na uvedené dotace dle Programu činí 150 000,- Kč a současně se 

stanovuje maximální výše dotace na obnovu exteriéru jedné stavby ve výši 80 000,- Kč, nejvýše však 

50 % celkových nákladů na prováděnou obnovu exteriéru. 

  

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí obdržel ve stanoveném termínu 2 žádosti, které 

v souladu s Programem předložil k projednání Komisi pro cestovní ruch a kulturu Rady města 

Přerova. Předloženy byly tyto žádosti: 

  

1. *** na výměnu vstupních vrat objektu č.p.4, Horní náměstí č.o. 4, Přerov, pozemek p.č. 259, k.ú. 

Přerov. Objekt se nachází na území městské památkové zóny Přerov. Celkové náklady na uvedené 

práce činí 104 030,- Kč, 

  

2. *** na obnovu komínových těles na domě čp. 3, Horní náměstí, Přerov, pozemek p.č. 258, k.ú. 

Přerov. Objekt se nachází na území městské památkové zóny Přerov. Celkové náklady na uvedené 

práce činí 127 100,- Kč. 

  

Komise z důvodu vyhlášení preventivních opatření v souvislosti se šířením nemoci COVID-19 

hlasovala per rollam a doporučila poskytnutí dotace žadateli č.1 ve výši 52 015,- Kč a žadateli č.2 

ve výši 61 906,- Kč. Takto i Rada města Přerova po projednání na 35. schůzi 08.04.2020 podala návrh 

Zastupitelstvu města. 

  

Po projednání návrhu v Radě města Přerova Krajský úřad Olomouckého kraje z podnětu Národního 

památkového ústavu Olomouc přezkoumal závazné stanovisko orgánu státní památkové péče 

k žáměru žadatele č.1 a toto závazné stanovisko zrušil. Rozhodnutí o zrušení nabylo právní moci dne 

23.04.2020. Podklady pro vydání nového závazného stanoviska doposud nebyly příslušnému orgánu 

předloženy, a žadatel č.1 tudíž nesplňuje podmínku pro poskytnutí dotace dle schváleného Programu 

(záměr bez závazného stanoviska nelze v městské památkové zóně vůbec realizovat). 

  

  

Přílohy: 

 Fotografie objektů, na jejichž obnovu bylo požádáno o dotaci 

 Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriérů památkově 

významných staveb na území města Přerova pro rok 2020 (z příloh též vzor veřejnoprávní 

smlouvy) 

 

 

 


