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Název materiálu:

Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple sv. Jiří v Přerově

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na I. etapu obnovy kaple sv. Jiří v 
Přerově s Římskokatolickou farností Přerov, se sídlem Přerov, Kratochvílova 6, IČ 
451 80 199, ve výši 50.000,- Kč. Smlouva bude uzavřena pouze v případě, že na 
obnovu kaple sv. Jiří bude poskytnut finanční příspěvek z dotačního titulu 
Ministerstva kultury ČR – Program regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón ČR,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele, a to za podmínky 
poskytnutí finančního příspěvku z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR na I. 
etapu obnovy kaple sv. Jiří v Přerově,



Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3741 830 Ochrana 
druhů a 
stanovišť

145,0 - 50,0 95,0

3322 830 Zachování a 
obnova 
kulturních 
památek

150,0 + 50,0 200,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé 
podpory a 
grantový 
program

24 761,1 + 50,0 24 811,1

3. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 135.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerov a Římskokatolickou farností Přerov, se 
sídlem Přerov, Kratochvílova 6, IČ 451 80 199, na úhradu nákladů spojených s 
realizací omítek, nátěrů a vstupních dveří kaple sv. Jiří na Horním náměstí,

4. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč
PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
8115 210 Změna stavu 

krátkodobých 
prostředků na 
bank. účtech

205 381,8 * + 135,0 205 516,8

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3322 110 Zachování a 

obnova 
kulturních 
památek

0,0 + 135,0 135,0



ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé 
podpory a 
grantový 
program

24 811,1 * + 135,0 24 946,1

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá materiál ke schválení.

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala materiál na své 88. schůzi konané dne 9. dubna 2014. 
Usnesením č. 3298/88/5/2014 podala návrh Zastupitelstvu schválit obě dotace.

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

doporučuje schválit navržené usnesení

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
požádal o převod finančních prostředků plánovaných na realizaci biologického hodnocení 
parku Michalov, které se letos z důvodu aktuálních klimatických podmínek neprovede. 
Kancelář primátora požádala o posílení rozpočtu o 135 000 Kč za účelem poskytnutí dotace, k 
čemuž bude zapojena část zůstatku hospodaření města za rok 2013.

Důvodová zpráva:

Kaple sv. Jiří na Horním náměstí v Přerově je nemovitou kulturní památkou zapsanou v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod č. rejstříku16705/8-541. Vlastníkem kaple je 
Římskokatolická farnost Přerov. Obnova kaple je součástí aktuálního Programu regenerace 
městské památkové zóny Přerov pro období 2014 – 2018.

Dne 6. 2. 2014 Ústřední komise Ministerstva kultury ČR pro Program regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón (dále jen Program) projednala a 
schválila Rozpis státní finanční podpory v Programu na rok 2014, kde pro regeneraci MPZ 
Přerov byla vyčleněna částka 200.000,- Kč.

Vlastník kaple sv. Jiří zajistil v roce 2012 zpracování projektové dokumentace na obnovu 
kaple, na kterou bylo v roce 2013 vydáno závazné stanovisko orgánu státní památkové péče a 



stavební povolení, a dále požádal v souladu se Zásadami Programu Ministerstvo kultury ČR o 
poskytnutí příspěvku pro rok 2014 na stavební práce spojené s I. etapou obnovy ve výši 200 
000,- Kč. Pro poskytnutí tohoto finančního příspěvku je dle Zásad Programu povinná finanční 
spoluúčast města v minimální výši 10 % celkových nákladů, které činí 481 227,- Kč.

Částka 50 000,- Kč pro poskytnutí příspěvku bude uhrazena z rozpočtu Odboru SÚaŽP po 
provedení navrhovaného rozpočtového opatření.

S ohledem na výši přislíbeného příspěvku z Programu budou jednotlivé podíly v roce 2014 
rozloženy takto:

Zdroje financování 2014 Podíly dle Zásad Programu Navrhované podíly v Kč
ŘK farnost Přerov - vlastník min. 40 % 231 227,- Kč
Rozpočet města min. 10 % 50 000,- Kč
Prostředky z Programu max. 50 % 200 000,- Kč
C e l k e m 100 % 481 227,- Kč

Termín, kdy je nutno Ministerstvu kultury ČR dodat doklady k žádosti o poskytnutí příspěvku 
z Programu je 11. 4. 2014, s tím že lze (po konzultaci s MK) některé doklady, mezi které patří 
i výpis z usnesení zastupitelstva o přiznání finančního podílu města na obnově kulturní 
památky, zaslat dodatečně.

V případě, že nebude Ministerstvem kultury ČR příspěvek na obnovu kaple poskytnut, 
nebude uzavřena ani smlouva o poskytnutí dotace (spolupodílu) mezi vlastníkem a městem. 

K bodu 3 a 4 návrhu usnesení:

Jak je uvedeno výše, v současné době probíhá I. etapa obnovy kaple sv. Jiří v Přerově, kterou 
realizuje zejména díky podpoře Ministerstva kultury ČR, Statutárního města Přerova a 
Olomouckého kraje Římskokatolická farnost Přerov, se sídlem Přerov, Kratochvílova 6, IČ 
451 80 199. V letošním roce budou díky dotačním titulům realizovány práce minimálně v 
celkovém objemu 481.227,- Kč. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nejstarší kulturní památku na území města, proběhla jednání 
mezi primátorem města a děkanem Hofírkem s cílem dohodnout rozsah prací tak, aby byla 
provedena obnova střechy a pláště kaple. Rozšířením prací o omítky a nátěry (100.000,- Kč) a 
výměnou vstupních dveří (35.000,- Kč) bude kapli navrácen její důstojný vzhled.

Kaple sv. Jiří se nachází při vstupu na Horní náměstí a Přerované opakovaně poukazují na její 
neutěšený stav. Proto město Přerov již přispělo na zpracování projektové dokumentace a 
navrhované dotace jsou logickým pokračováním spolupráce.
Rada města Přerova po projednání na 88. schůzi dne 9.4.2014 podala Zastupitelstvu návrh na 
přijetí výše uvedeného usnesení.


