
Pořadové číslo:  23/9 

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 5.12.2016 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 12. 

2016 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Účelová dotace ze státního rozpočtu z Programu regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón v roce 2016. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu z Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2016 ve výši 400 000,00 Kč, a 

to 85 000,00 Kč na III. etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově a další související práce 

a a dále 315 000,00 Kč na pokrytí nákladů spojených s restaurováním (obnovou) nástropní 

malby místnosti ve II. NP zámku v Přerově a další související práce. 

 

2. schvaluje poskytnutí příspěvku a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku ve 

výši 85 000,00 Kč na III. etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově a další související 

práce s Římskokatolickou farností v Přerově, IČ: 45180199, se sídlem Kratochvílova 6, 

Přerov. 

 

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k právnímu jednání ve věci uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle bodu 2 návrhu na usnesení, včetně jejího podpisu. 

 

4. 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 

19 141,9  + 400,0 19 541,9 

  

 

 



PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 830 Zachování a obnova 

kulturních památek 

150,0 + 85,0 235,0 

3322 021 Akce nad 500 tis. Kč 

(org.500321 – Restaurování 

stropní dekorativní malby v 

bývalé kapli objektu zámku) 

560,0 + 315,0 

- 315,0 

560,0 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. 

(rezerva) 

207 769,6  + 315,0 208 084,6 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

29 333,1  + 85,0 29 418,1 

 
 

 

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 shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor stavebního úřadu a životního prostředí a odbor řízení 

projektů a investic požádaly o rozpočtové opatření – zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 

ve výši 400 000 Kč do rozpočtu města. Částka ve výši 85 000 Kč představuje finanční příspěvek ze 

státního rozpočtu z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 

zón na rok 2016 a je určena Římskokatolické farnosti Přerov. Částku 315 000,00 Kč určenou na 

pokrytí nákladů spojených s restaurováním (obnovou) nástropní malby místnosti ve II. NP zámku v 

Přerově rozpočet již obsahuje, proto bude převedena do rezervy města na nerozpočtované výdaje.  

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov zaslalo dne 4.4.2016 Ministerstvu kultury ČR žádost o zařazení III. etapy 

obnovy kaple sv. Jiří v Přerově a restaurování nástropní malby místnosti ve II. NP zámku v Přerově do 

Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR v roce 

2016 (dále jen Program), vč. poskytnutí účelové dotace ve výši 400 000,00 Kč ze státního rozpočtu na 

pokrytí nákladů spojených s realizací obou akcí.  

  

Účelová dotace ze státního rozpočtu ve výši 400 000,00 Kč byla poskytnuta statutárnímu městu Přerov 

rozhodnutím Ministerstva kultury čj. MK 69962/2016 OPP ze dne 2. listopadu 2016. V souladu se 

Zásadami Programu a na základě žádosti je dotace určena ve výši 85 000,00 Kč Římskokatolické 

farnosti Přerov na III. etapu obnovy kaple sv. Jiří v Přerově a další související práce a statutárnímu 

městu ve výši 315 000,00 Kč na restaurování nástropní malby místnosti ve II. NP zámku v Přerově a 

další související práce. 

  

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. Římskokatolické farnosti Přerov budou finanční prostředky 

poskytnuty dle § 16 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 



právních předpisů, a to formou veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (povinný spolupodíl obce 

ve výši 50 000,00 Kč bude Římskokatolické farnosti Přerov poskytnut na základě smlouvy o dotaci, 

jejíž uzavření bylo schváleno na 17. zasedání zastupitelstva města dne 16.5.2016 usnesením č. 

491/17/9/2016). 

  

Zámek na Horním náměstí v Přerově je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu 

kulturních památek ČR pod č.450318/8-529. Vlastníkem zámku je statutární město Přerov. Obnova 

zámku, vč. restaurování nástěnné malby je součástí aktuálního Programu regenerace městské 

památkové zóny Přerov pro období 2014 – 2018. Restaurování nástropní malby místnosti ve II.NP 

zámku v Přerově bylo ukončeno v říjnu 2016; akce byla uhrazena z rozpočtu Odboru řízení projektů a 

investic. Částka ve výši 315 000,00 Kč určená na pokrytí nákladů této akce bude převedena do rezervy 

rozpočtu města. 

  

  

Přílohy:  

 Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu č.j. MK 69962/2016 

OPP, včetně rozpisu dotace. 

 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

 

 


