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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 7.12.2015

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 12. 
2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Pavel Košutek, náměstek primátora

Zpracovatel: RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Název návrhu:

Dotace na II. etapu obnovy kaple sv. Jiří v Přerově - doplnění usnesení ZM č. 
326/11/8/2015

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

doplňuje usnesení č. 326/11/8/2015 ze dne 16. 11. 2015 o bod 4, který zní takto:

4. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku dle bodu 2 a zároveň pověřuje 
náměstka primátora Pavla Košutka k uzavření této smlouvy, včetně jejího podpisu.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí doporučuje schválit návrh usnesení.

Rada města Přerova

Stanovisko Rady města Přerova v době zpracování předlohy nebylo k dispozici.

Důvodová zpráva:

Dne 16. 11. 2005 přijalo Zastupitelstvo města Přerova po projednání pod č. 326/11/8/2015 následující 
usnesení:

1. schvaluje přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu z Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2015 ve výši 400 000,00 Kč, a to na 
II. etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově a další související práce.



2. schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 400 000,00 Kč na II. etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří 
v Přerově a další související práce Římskokatolické farnosti v Přerově, IČ: 45180199, se sídlem 
Kratochvílova 6, Přerov.

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v 
tis. Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

4116 210 Ostatní
neinvestiční 
přijaté 
transfery ze 
státního 
rozpočtu

22 411,4 + 400,0 22 811,4

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

rozpočet
po úpravě

3322 830 Zachování a obnova 
kulturních památek

261,0 + 400,0 661,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé podpory a 

grantový program
26 255,3 + 400,0 26 655,3

Uvedeným usnesením došlo k formálnímu zapojení účelové dotace poskytnuté Ministerstvem kultury 
do rozpočtu města a schválení jejího "převedení" Římskokatolické farnosti Přerov pro účel stanovený 
rozhodnutím ministerstva.

Podle §16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů může 
vlastníku kulturní památky přispět ze svého rozpočtu na zachování a obnovu kulturní památky buď, 
dle odst. 1 uvedeného paragrafu, obec nebo kraj, nebo, dle odst. 2, ministerstvo kultury, a to buď 
přímo, nebo prostřednictvím krajského úřadu, nebo úřadu obce s rozšířenou působností.

Forma aplikace §16 není zákonem dále upravena, a tak se až do roku 2014 postup při přidělení 
dotace řídil právním názorem Ministerstva:
 Ministerstvo poskytne přísně účelovou dotaci ze státního rozpočtu městu, a to formou rozhodnutí 

dle §14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů,

 Zastupitelstvo města schválí přijetí dotace a její poskytnutí vlastníkovi kulturní památky pro účely 
stanovené rozhodnutím,

 Úřad obce s rozšířenou působností poskytne finanční příspěvek vlastníkovi kulturní památky, a to 
formou rozhodnutí - paradoxně podle odst. 1 (nikoliv 2) §16 platného znění zákona č. 20/1987 Sb.

V letošním roce Ministerstvo kultury, s odvoláním na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je toho názoru, že uvedená dotace se neposkytuje dle 
§16 zákona č. 20/1987 Sb., ale řídí se zákonem č. 218/2000 Sb. a zákonem 250/2000 Sb., podle 
kterého obec uzavírá s konečným příjemcem o poskytnutí dotace veřejnoprávní smlouvu 
(zatímco Ministerstvo dotaci poskytuje obci formou rozhodnutí).

Navrhovaným 4. bodem usnesení se formálně vyhovuje požadavku poskytovatele dotace.


