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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 účelové dotace na II. etapu celkové obnovy 
kaple sv. Jiří v Přerově s Římskokatolickou farností Přerov, se sídlem Přerov, 
Kratochvílova 6,  IČ 451 80 199, ve výši 111.000,- 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:

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 210 Změna stavu 
krátkodobých 
prostředků na bank. 
účtech

331 922,0 * + 111,0 332 033,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

3322 830 Zachování a obnova 
kulturních památek

150,0 + 111,0 261,0

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU



ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a 
grantový program

19 633,2 * + 111,0 19 744,2

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

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 rozpočtové opatření - posílení rozpočtu o 111 000 Kč za účelem poskytnutí dotace, 
k čemuž bude zapojena část zůstatku hospodaření města za rok 2014.

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 13. schůzi dne 24. 3. 2015 usnesením č. 343/13/12/2015 podala 
návrh Zastupitelstvu města schválit předložený návrh usnesení v obou bodech.

Důvodová zpráva:

Dne 28. 1. 2015 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 2015, kde na základě anketního 
dotazníku k Programu regenerace MPR a MPZ ČR na rok 2015, zaslaného statutárním 
městem Přerov v listopadu 2014, byla pro regeneraci MPZ Přerov vyčleněna částka 400 000,-
Kč. V anketním dotazníku byly pro poskytnutí příspěvku navrženy akce, které jsou součástí 
průběžně aktualizovaného Programu regenerace Městské památkové zóny Přerov pro období 
2014-2018. Navrhovány byly tyto akce:

1. Zámek čp. 1 – restaurování nástropní malby v 1. patře,
2. Městské opevnění s deseti baštami a fortnou – odstranění havarijního stavu a obnova zdi 

na pozemku parc. č. 255/1,
3. Kaple sv. Jiří na Horním náměstí – II. etapa celkové obnovy.

Na základě společného jednání Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Odboru
správy majetku a komunálních služeb a Odboru koncepce a strategického rozvoje bylo 
konstatováno, že i když jsou obě investiční akce města (1. a 2.) administrativně připraveny (je 
pro ně zpracována dokumentace a vydána potřebná stanoviska a povolení), nejsou zařazeny 
do investičního plánu pro rok 2015 (celkové náklady na obě akce činí přes 3,5 mil. Kč) a ani v 
případě zajištění jejich financování není reálné dodržet závazné termíny Ministerstva kultury 
(např. ukončené výběrové řízení na dodavatele do 27. března). Obě akce budou tedy 
připravovány k realizaci na rok 2016 a státní příspěvek v roce 2015 ve výši 400 000,- Kč bude 
využit na II. etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří na Horním náměstí v Přerově.



Kaple sv. Jiří je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR pod č. rejstříku 16705/8-541 a její obnova je součástí aktuálního Programu 
regenerace městské památkové zóny Přerov pro období 2014 – 2018. Obnovu kaple zahájil 
její vlastník v roce 2014, kdy v rámci I. etapy byla provedena sanace objektu, oprava fasády a 
restaurování části dřevěných, kovových a kamenných prvků fasád v celkovém finančním 
objemu 481 227,- Kč (z toho podíl města činil 50.000,- Kč, podíl vlastníka 231 227,- Kč a 
příspěvek MK ČR 200 000,- Kč).

V rámci II. etapy bude dokončena sanace objektu, obnovena východní fasáda a dále bude 
provedena revize klempířských prvků a odvodnění, výměna vadných částí zbývající střešní 
konstrukce, restaurování zbývajících dřevěných, kamenných a kovových prvků, sanace 
podzemí, zajištění železobetonové podlahy apod., to vše v celkové výši 1 108 649,- Kč. Pro 
poskytnutí účelového státního finančního příspěvku ve výši 400 000,- Kč je dle zásad 
Programu povinná finanční spoluúčast města, a to v minimální výši 10 % celkových nákladů, 
tedy 111.000,- Kč.

Zdroje financování 2015 Závazné podíly dle zásad 
Programu

Spolupodíly v Kč vč. DPH

ŘK farnost Přerov -
vlastník

min. 40% 597 649,--

Rozpočet města min. 10% 111 000,--

Prostředky z Programu max. 50% 400 000,--

C e l k e m vč. DPH 100% 1 108 649,--


