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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 13.04.2022 

Návrh pro 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 4. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města 

Přerova pro rok 2022 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2022 (Program) poskytnutí dotace a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s níže uvedenými žadateli v uvedené výši 

  

 ****** na výměnu oken a balkonových dveří ve II:NP za nová dřevěná stejného členění jako 

původní na objektu č.p. 2198, ulice Svisle č.o. 15, Přerov, na pozemku par.č. 1914/1 v k.ú. 

Přerov, ve výši 34 000,-- Kč; 

 ****** na opravu fasády objektu č.p. 6, Horní náměstí č.o. 6, Přerov, pozemek p. č. 265 v k. ú. 

Přerov, ve výši 55 700,-- Kč; 

 ****** na odstranění staré omítky – obnovu fasády, montáž a nátěry okapů a rýn na domě čp. 

468, Pod valy 11, Přerov, pozemek p. č. 368 v k. ú. Přerov, ve výši 54 300,-- Kč; 

 ****** na vyspravení prasklin ve fasádě a obnovu fasády objektu č.p. 217, Wilsonova ulice č.o. 

7, Přerov, pozemek par.č. 293 v k.ú. Přerov, ve výši 68 000,-- Kč; 

 ****** na opravu hydroizolace střešního pláště objektu č.p. 2384, Macharova ulice č.o. 39, 

Přerov, pozemek par.č. 1792 v k.ú. Přerov, ve výši 38 000,-- Kč. 

  

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 82. schůzi dne 07.04.2022 usnesením č. 3064/82/10/2022 podala 

Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit usnesení v předloženém znění. 

 

 



Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Komise pro cestovní ruch a kulturu projednala žádosti o dotace na obnovu exteriéru na jednání 

konaném dne 29.03.2022 a doporučila poskytnutí dotace žadatelům ve výši uvedené v návrhu na 

usnesení. 

 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí konstatuje, že žádosti byly projednány v souladu s 

Programem statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově 

významných staveb na území města Přerova pro rok 2022 a doporučuje schválit navržené usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Městem poskytované dotace na obnovu památkově významných staveb mají téměř dvacetiletou 

tradici. Od počátku je jejich cílem motivovat vlastníky takovýchto nemovitostí k jejich příkladné 

údržbě, a tím přispět ke zlepšení vzhledu města. Za období 2001-2021 byla právnickým i fyzickým 

osobám vlastnícím významné architektonické či památkově významné objekty na území města 

poskytnuta dotace v úhrnné částce 3 723 921 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 2022 (dále jen Program), schváleným usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 2363/21/8/2021 

ze dne 25.10.2021. Celková částka na uvedené dotace dle Programu činí 250 000 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 5 žádostí, které v 

souladu s Programem předložil k posouzení Komisi pro cestovní ruch a kulturu Rady města Přerova. 

Předloženy byly tyto žádosti: 

  

 *** na výměnu oken a balkonových dveří ve II:NP za nová dřevěná stejného členění jako původní 

na objektu č.p. 2198, ulice Svisle č.o. 15, Přerov, na pozemku par.č. 1914/1 v k.ú. Přerov. Objekt 

je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, celkové 

náklady činí 174 282,50 Kč, 

 *** na opravu fasády objektu č.p. 6, Horní náměstí č.o. 6, Přerov, pozemek p. č. 265 v k. ú. 

Přerov. Objekt se nachází na území městské památkové zóny Přerov, celkové náklady činí 

312 477,-- Kč, 

 *** na odstranění staré omítky – obnovu fasády, montáž a nátěry okapů a rýn na domě čp. 468, 

Pod valy 11, Přerov, pozemek p. č. 368, k. ú. Přerov. Objekt se nachází na území městské 

památkové zóny Přerov, celkové náklady činí 376 596,54 Kč. 

 ***na vyspravení prasklin ve fasádě a obnovu fasády objektu č.p. 217, Wilsonova ulice č.o. 7, 

Přerov, pozemek par.č. 293 v k.ú. Přerov. Objekt se nachází na území městské památkové zóny 

Přerov, celkové náklady činí 1 233 226,-- Kč. 

 ***na opravu hydroizolace střešního pláště objektu č.p. 2384, Macharova ulice č.o. 39, Přerov, 

pozemek par.č. 1792 v k.ú. Přerov. Objekt je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním 

seznamu kulturních památek ČR, celkové náklady činí 144 698,18 Kč. 

  

Komise pro cestovní ruch a kulturu na svém jednání žádosti posoudila a doporučila poskytnutí dotace. 

Následně i Rada města Přerova po projednání podala Zastupitelstvu města Přerova návrh usnesení, jak 

je uvedeno v předloženém materiálu. 

  

  

 



Přílohy:  

 Fotografie objektů, jejichž obnova má být finančně podpořena 

 Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriérů památkově 

významných staveb na území města Přerova pro rok 2022, včetně vzoru veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace 

 

 

 


