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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 9.5.2016

Návrh pro 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 5. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru

Název návrhu:

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

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na III. 
etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově s Římskokatolickou farností Přerov, se sídlem 
Přerov, Kratochvílova 6, IČ 45180199, ve výši 50.000,00 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. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k právnímu jednání ve věci uzavření 
veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jejího podpisu.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí doporučuje schválit navržené usnesení.

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky předkládá návrh orgánům města ke zvážení, a to s ohledem na skutečnost, že částka 
ve výši 50.000,00 Kč byla původně v oblasti dotací vymezena k jinému účelu.

Rada města Přerova

přijala na své 42. schůzi dne 21.04.2016 usnesení č. 1459/42/11/2016, kterým podává návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace, jak je uvedeno v vodě 1 návrhu na usnesení.



Důvodová zpráva:

Dne 26.01.2016 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 2016, kde na základě anketního dotazníku k Programu, 
zaslaného statutárním městem Přerovem v listopadu 2015, byla pro regeneraci Městské památkové 
zóny Přerov vyčleněna částka 400.000,00 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. Jedná se o:

1. Zámek čp. 1 – restaurování nástropní malby v 1. patře;
2. Kaple sv. Jiří na Horním náměstí – III. etapa celkové obnovy;
3. Další etapa obnovy hradeb (p. č. 255/1).

Na základě společných jednání mezi Odborem stavebního úřadu a životního prostředí, Odborem 
správy majetku a komunálních služeb a Odborem řízení projektů a investic bylo dohodnuto, že 
vzhledem k objemu finančních prostředků bude státní příspěvek použit na restaurování nástropní 
malby na zámku v Přerově (finančně kryto z rozpočtu Odboru řízení projektů a investic). Po 
provedeném výběrovém řízení činí celková částka na restaurování nástropní malby 376.150,00 Kč. Na 
pokrytí uznatelných nákladů bude v maximální možné výši, a to 315.000,00 Kč, využit státní 
příspěvek z Programu. Zbývající částka ve výši 85.000,00 Kč bude využita na III. etapu obnovy kaple 
sv. Jiří v Přerově.

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. Obnova sv. Jiří v Přerově byla zahájena v roce 2014. V I. etapě byly 
provedeny práce v celkovém finančním objemu 481.227,00 Kč, z toho podíl města činil 50.000,00 Kč, 
podíl vlastníka 231.227,00 Kč a příspěvek MK ČR 200.000,00 Kč. V rámci II. etapy v roce 2015 byly 
provedeny práce v celkovém finančním objemu 1.108.649,00 Kč, z toho podíl města činil 111.000,00 
Kč, podíl vlastníka 597.645,00 Kč a příspěvek MK ČR 400.000,00 Kč.

Dne 24.3.2016 požádala Římskokatolická farnost Přerov prostřednictvím statutárního města Přerova 
Ministerstvo kultury ČR o poskytnutí státního příspěvku pro rok 2016 z Programu (zbývajících 
85.000,00 Kč) na III. etapu celkové obnovy kaple. Práce budou spočívat zejména v sanaci vnitřních 
omítek, zhotovení vápenné štukové omítky, dokončení elektromontáže a zdravotechniky, úpravě 
vnitřní dřevěné příčky a výmalbě interiéru, vč. zlacení. Celková částka na III. etapu obnovy je dle 
uzavřené smlouvy o dílo 405.581,00 Kč. Pro poskytnutí účelového státního finančního příspěvku z 
Programu je dle zásad Programu povinná finanční spoluúčast vlastníka min. 40 % (ta činí 271.581,00 
Kč) a města min. 10 % (navrhuje se 50.000,00 Kč).

V rozpočtu města na rok 2016 je na ORJ 830, par. 3322, UZ 888, zachování a obnova kulturních 
památek, vyčleněna částka ve výši 150.000,00 Kč, původně určená na dotace na obnovu exteriéru 
památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2016. Po projednání žádostí o tyto 
dotace bylo navrženo žadatelům poskytnout dotaci v celkové výši 100.000,00 Kč (podány byly pouze 
2 žádosti), čímž zůstala nedočerpaná částka ve výši 50.000,00 Kč. Tuto úsporu navrhuje Odbor 
stavebního úřadu a životního prostředí v rámci schváleného rozpočtu použít na pokrytí finanční 
spoluúčasti města na obnově kaple sv. Jiří.

Doklady k žádosti o poskytnutí příspěvku z Programu byly Ministerstvu kultury doručeny ve 
stanoveném termínu 04.04.2016 s tím, že některé doklady, mezi které patří i výpis z usnesení 
zastupitelstva o přiznání finančního podílu města, lze ministerstvu doručit později. V případě, že by i 
přes kladné usnesení zastupitelstva o spolufinancování ministerstvo neposkytlo dotaci, smlouva o 
poskytnutí dotace mezi vlastníkem a městem nebude uzavřena.


