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Název materiálu:

Dotace na obnovu kaple sv. Jiří v Přerově 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu v „Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón “ v roce 2014 ve 
výši 200 000,00 Kč a to na I. etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově a další 
související práce;

2. schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 200 000,00 Kč na I. etapu celkové obnovy 
kaple sv. Jiří v Přerově a další související práce Římskokatolické farnosti Přerov, IČ 
45180199, se sídlem Kratochvílova 6, Přerov;

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč
PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
4116 830 Ostatní 

neinvestiční 
přijaté 

10 682,0* + 200,0 10 882,0



dotace ze 
státního 
rozpočtu

* počáteční stav navazuje na jiný materiál
Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3322 830 Zachování a 

obnova 
kulturních 
památek

200,0 + 200,0 400,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé 
podpory a 
grantový
program

25 021,1* + 200,0 25 221,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

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 zapojení výše uvedeného účelového finančního příspěvku ze státního rozpočtu ve 
výši 200 000 Kč do rozpočtu města. Současně bude o tuto částku posílena výdajová část 
rozpočtu za účelem poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti na obnovu kaple sv. Jiří na 
Horním náměstí v Přerově. 

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 97. schůzi dne 25. 8. 2014 usnesením č. 3771/97/9/2014 podala 
návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit předložený návrh usnesení ve všech třech bodech. 

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.

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. V souladu se Zásadami Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón ČR požádala Římskokatolická farnost Přerov o 
poskytnutí příspěvku pro rok 2014 z tohoto Programu, a to na stavební práce spojené s I. 
etapou obnovy kaple ve výši 200 000,--Kč. Účelová dotace ze státního rozpočtu ve výši 200 
000,--Kč byla poskytnuta statutárnímu městu Přerov rozhodnutím Ministerstva kultury čj. 
MK 34482/2014 OPP ze dne 8. července 2014. Finanční prostředky byly na účet statutárního 
města Přerova již převedeny.

Římskokatolické farnosti Přerov budou finanční prostředky poskytnuty dle § 16 odst. 2 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších právních předpisů 
rozhodnutím Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí.

Příloha:
Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu čj. MK 
34482/2014 OPP včetně rozpisu dotace


