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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 9.8.2016

Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 22. 8. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru

Název návrhu:

Finanční příspěvek z rezervy Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón na rok 2016 a finanční spoluúčast města na obnově kaple 
sv. Jiří v Přerově

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje zaslání žádosti Ministerstvu kultury ČR o poskytnutí finančního příspěvku z 
rezervy Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 
zón na rok 2016 ve výši 255 000 Kč na obnovu kaple sv. Jiří v Přerově;

2. schvaluje záměr poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Přerov, se sídlem Přerov, 
Kratochvílova 6, IČ 45180199, do výše 19 000 Kč, jako povinnou finanční spoluúčast města 
na III. etapě celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově v případě, že na obnovu kaple sv. Jiří 
bude poskytnut finanční příspěvek z finanční rezervy dotačního titulu Ministerstva kultury 
ČR – Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 48. schůzi dne 30.6.2016 usnesením č. 1743/48/10/2016 podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit předložený návrh usnesení v obou bodech.

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí doporučuje schválit navržené usnesení.

Odbor ekonomiky

V případě schválení výše uvedeného návrhu na usnesení a na základě poskytnutí finančního příspěvku 
z rezervy Ministerstva kultury ČR na obnovu kaple sv. Jiří bude orgánům města předloženo ke 
schválení odpovídající rozpočtové opatření – převod částky ve výši do 19 000 Kč z provozního 



rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí do oblasti dotací. Celkově tak spoluúčast 
města dosáhne částky až 69 000 Kč.

Důvodová zpráva:

Dne 16.5.2016 obdrželo Statutární město Přerov žádost Římskokatolické farnosti Přerov (dále jen
ŘKF) o zaslání žádosti Ministerstvu kultury ČR o poskytnutí finančního příspěvku z rezervy 
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dále jen 
Program) na rok 2016 ve výši 255 000 Kč na obnovu kaple sv. Jiří v Přerově. Žádost byla doplněna 
dne 8.6.2016. Dle zásad Programu musí být žádost podána městem, jakožto příjemcem finančního 
příspěvku. 

Součástí žádosti ŘKF, adresované městu, byla i žádost o poskytnutí dalšího finančního spolupodílu 
města na obnově kaple sv. Jiří ve výši 19 000 Kč.

Důvody, které vedly vlastníka kaple sv. Jiří v Přerově k zaslání žádosti:
Vlastník kaple (ŘFK) měl původně v úmyslu dokončit obnovu kaple v roce 2016, dle uzavřené 
smlouvy o dílo, nákladem 829 138 Kč. Finanční krytí prací plánoval z více zdrojů (z rozpočtu 
Olomouckého kraje, z dotačního programu Ministerstva kultury, z rozpočtu Statutárního města 
Přerova a vlastními finančními prostředky).

Z rozpočtu Olomouckého kraje ŘKF žádala o dotaci ve výši 410 000 Kč (49,45 % z částky 829 138 
Kč). Dotace kraje jí byla přiznána pouze ve výši 200 000 Kč. Jelikož ŘKF nedisponovala dostatečným 
množstvím vlastních finančních prostředků na krytí všech nákladů spojených s dokončením obnovy 
kaple, upravila dodatkem smlouvu o dílo na III. etapu obnovy kaple sv. Jiří tak, že původní cena díla 
829 138 Kč (a tomu odpovídající rozsah prací) se snížila na 405 581 Kč.

Dne 24.3.2016 požádala ŘKF prostřednictvím statutárního města Přerova Ministerstvo kultury ČR o 
poskytnutí státního příspěvku pro rok 2016 z Programu ve výši 85 000 Kč (zbytek z celkové dotace 
400 000 Kč přiznané pro MPZ Přerov, po odečtení 315 000 Kč použitých na obnovu stropní výmalby 
na zámku) s tím, že akce při celkové ceně díla 405 581 Kč bude kryta takto:

Tabulka původního finančního krytí III. etapy obnovy:

Zdroje financování 
2016

Podíly dle zásad 
Programu

Spolupodíly v % Spolupodíly v Kč vč. 
DPH

Vlastník (ŘKF, vč. 
dotace od Ol. kraje)

min. 40 % 67 % 270 581,00

Rozpočet města min. 10 % 12 % 50 000,00
Prostředky z Programu max. 50 % 21 % 85 000,00
Celkem vč. DPH 100 % 100 % 405 581,00

Spolupodíl města ve výši 50 000 Kč schválilo Zastupitelstvo města Přerova na svém 17. zasedání 
konaném dne 16.5.2016 usnesením číslo 491/17/9/2016, ale ještě v květnu obdržela ŘKF z 
Olomouckého kraje návrh smlouvy o dotaci, jejíž poskytnutí v plné výši 200 000 Kč bylo podmíněno 
vynaložením finančních prostředků v minimální výši 614 569 Kč, tj. polovina z původní ceny díla 829 
138 Kč plus 200 000 Kč (dotace OK).

Pro splnění výše uvedené podmínky bylo nutno přepracovat rozpočet prací na rok 2016 tak, aby byly 
dodrženy nejen povinné finanční spolupodíly, ale aby práce v roce 2016 tvořily smysluplný celek. To 
znamená, že rozsah prací spočívající v sanaci vnitřních omítek, zhotovení vápenné štukové omítky, 
dokončení elektromontáže a zdravotechniky a úpravě vnitřní dřevěné příčky a výmalbě interiéru, vč. 
zlacení, bude rozšířen o opravu stěn a podhledů v kryptě kaple Nově tak cena díla činí 689 769 Kč.



Protože ŘKF není schopna z vlastních finančních prostředků pokrýt rozdíl 284 188 Kč (tj. 689 769 Kč 
mínus 405 581 Kč), zvolila možnost požádat Ministerstvo kultury prostřednictvím města o poskytnutí 
finančního příspěvku ve výši 255 000 Kč z rezervy Programu. Bude-li žádosti vyhověno, pak povinná 
spoluúčast města (10 %) bude činit 69 000 Kč (zatím poskytnuto 50 000 Kč).

Tabulka upraveného finančního krytí III. etapy obnovy:
Zdroje financování 
2016

Podíly dle zásad 
Programu

Spolupodíly v % Spolupodíly v Kč vč. 
DPH

Vlastník (ŘKF, vč. 
dotace od Ol. kraje)

min. 40 % 40,7 % 280 769,00

Rozpočet města min. 10 % 10,0 % 69 000,00
Prostředky z Programu max. 50 % 49,3 % 340 000,00
Celkem vč. DPH 100 % 100 % 689 769,00
V tabulce uvedený spolupodíl města ve výši 69 000 Kč se skládá z částky 50 000 Kč, kterou schválilo 
Zastupitelstvo města Přerova na svém 17. zasedání konaném dne 16.5.2016 a z částky 19 000 Kč, jako 
spolupodílu města v případě poskytnutí příspěvku 255 000 Kč z rezervy Programu. Částka by byla 
hrazena z provozního rozpočtu Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, a to z úspory vzniklé v 
souvislosti se zpracováním Plánu odpadového hospodářství města Přerova (předpoklad 115 000 Kč, 
skutečnost 55 000 Kč). V případě, že Ministerstvo kultury příspěvek z rezervy Programu neposkytne, 
nebude uzavřena ani smlouva o poskytnutí dotace ve výši 19 000 Kč mezi ŘKF a městem.

Dokončením obnovy kaple sv. Jiří a jejím zpřístupněním veřejnosti ve významných dnech by chtěl 
vlastník přispět k oslavám 760 let od povýšení Přerova na město.

Příloha: Žádost ŘKF, vč. doplnění


