
Pořadové číslo:  25/8 

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 9.2.2017 

Návrh pro 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 2. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Dotace na III. etapu celkové obnovy 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 200.000,00 Kč; 

 

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

veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jejího podpisu; 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. 

(individuální dotace) 

282,0 - 200,0 82,0 

3322 830 Zachování a obnova 

kulturních památek 

0,0 + 200,0 200,0 

 
 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ve svém provozním rozpočtu na rok 2017 nedisponuje 

finančními prostředky na pokrytí požadované dotace. Pro případ, že bude vůle dotaci poskytnout, 

požádal Odbor ekonomiky o příslušné rozpočtové opatření. 

 

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 200 000 Kč – k výše uvedenému účelu. V případě schválení 

budou převedeny finanční prostředky vyčleněné ve schváleném rozpočtu na individuální dotace. 

 

Důvodová zpráva: 

Kaple sv. Jiří je barokní stavbou se středověkým jádrem, zachovalým portálem a okenní vitráží 

představující boj sv. Jiří s drakem. Jedná se o nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním 

seznamu kulturních památek ČR pod č. rejstříku 16705/8-541. Vlastníkem kaple je Římskokatolická 

farnost Přerov. Obnova kaple je součástí aktuálního Programu regenerace městské památkové zóny 

Přerov pro období 2014 – 2018 a byla zahájena v roce 2014. V I. etapě byla provedena sanace objektu, 

obnoveny SZ, JZ a JV fasády, restaurovány dřevěné a kamenné prvky fasády, obnoven krov. V rámci 

II. etapy byla obnovena JV fasáda, pískovcové schodiště, restaurován náhrobní kámen, kropenka, 

vitrážová okna a dokončena obnova krovu. 

 

Dne 13.12.2016 požádala Římskokatolická farnost Přerov statutární město Přerov o dotaci ve výši 

200.000,00 Kč na pokrytí části nákladů spojených s III. etapou obnovy kaple sv. Jiří na Horním 

náměstí v Přerově. Práce byly provedeny v roce 2016 v interiéru kaple ve finančním objemu 

616.298,00 Kč a byly vlastníkem již uhrazeny. Jednalo se zejména o vnitřní omítky, elektromontážní 

práce a výmalbu vč. „zlacení“ štukové výzdoby. 

 

Přehled čerpání finančních prostředků za období 2012 – 2016 

Rok Etapa – popis prací Příspěvek 

města 

Program 

MK ČR 

Dotace 

Ol. kraj 

Podíl 

církve 

Celkové 

náklady 

2012 Projektová dokumentace 

generální opravy kaple 

80.000,--    80.000,-- 

2014 I. etapa celkové obnovy  185.000,-- 200.000,-- 200.000,-- 71.814,-- 656.814,-- 

2015 II. etapa celkové 

obnovy,vč. pietního 

uložení kosterních ostatků) 

123.000,-- 400.000,-- 490.000,-- 107.645,-- 1.120.645,-- 

2016 III. etapa celkové obnovy 50.000,-- 85.000,-- 200.000,-- 281.298,-- 616.298,-- 

 CELKEM 438.000,-- 685.000,-- 890.000,-- 460.757,-- 2.473.757,-- 

 

Na základě dotazu, zda vlastník požádal o finanční prostředky i arcibiskupství, byla informace 

žadatelem doplněna o sdělení: „Arcibiskupství jsme nežádali, protože státní příspěvek na opravu 

památek, který šel přes arcibiskupství, byl zrušen. Momentálně přispíváme my arcibiskupství do 

mzdového fondu. Arcibiskupství pomáhá v havarijních situacích (typicky na nutnou opravu bydlení 

faráře), což není náš případ. Arcibiskupství bývá ochotné poskytnout půjčky, což naši situaci neřeší, 

půjčky máme od farníků.“ 

 

Pro úplnost informací uvádíme, že statutární město Přerov zaslalo dne 27.9.2016 žádost 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. Tato žádost však zůstala i přes urgenci bez odezvy. 

 

 

Přílohy: 
Žádost Římskokatolické farnosti Přerov o dotaci 

Článek P. Pavla Hofírka ve věci generální opravy kaple 

Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 


