
Pořadové číslo:  39/9 

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 10.05.2018 

Návrh pro 39. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 21. 5. 2018 

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 IV. 

etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově s Římskokatolickou farností Přerov, se sídlem 

Přerov, Kratochvílova 6, IČ: 451 80 199, ve výši 7 500,00 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; 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3322 830   Zachování a obnova 

kulturních památek  

65,0  - 7,5 57,5 

3322 830 889 Neinvestiční transfery 

církvím a náboženským 

společnostem 

0,0  + 7,5 7,5 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 Dotační programy, 

ostatní dotace a dary 

20 664,7 + 7,5 20 672,2 

 
 

 



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 požádal o 

rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 7 500 Kč k výše uvedenému účelu. Budou 

převedeny finanční prostředky určené na zachování a obnovu kulturních památek. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova svým usnesením č. 3806/91/11/2018 ze dne 2. 5. 2018 podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova v předloženém znění. 

 

Důvodová zpráva: 

Dne 29.01.2018 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 2018, když na základě vyplněného anketního dotazníku k 

Programu, zaslaného statutárním městem Přerovem v prosinci 2017, byla pro regeneraci Městské 

památkové zóny Přerov vyčleněna částka 400 000,00 Kč. V anketním dotazníku byly na základě 

společných jednání mezi Odborem stavebního úřadu a životního prostředí, Odborem správy majetku a 

komunálních služeb, Odborem řízení projektů a investic a po projednání v Komisi pro cestovní ruch a 

kulturu 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 štukového stropu výstavního sálu ve II. NP; 

2. Kaple sv. Jiří na Horním náměstí – IV. etapa celkové obnovy. 

  

Co se týče zámku, Odbor majetku provedl výběrové řízení na dodavatele restaurátorských prací na 

stropě výstavního sálu. Vysoutěžená částka činí celkem 218 850,00 Kč. Na pokrytí uznatelných 

nákladů v rámci provádění restaurátorských prací bude v maximální možné výši, a to 215 000,00 Kč, 

využit státní příspěvek z Programu. 

  

Co se týče kaple sv. Jiří na Horním náměstí v Přerově, jedná se o nemovitou kulturní památkou 

zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod č. rejstříku16705/8-541. Vlastníkem kaple 

je Římskokatolická farnost Přerov. Obnova kaple kaple byla zahájena I. etapou v roce 2014 (v letech 

2012 a 2013 byla pořízena potřebná dokumentace) a pokračovala II. a III. etapou v letech 2015 a 2016. 

  

Provedení dokončovacích prací v rámci IV. etapy si vyžádá v roce 2018 celkovou částku 212 839,00 

Kč; z toho na zachování hmotné podstaty objektu (uznatelné náklady) 71 075,00 Kč, přičemž v rámci 

Programu lze ze státních prostředků přispět maximálně částkou ve výši 50 % z uznatelných nákladů. 

Na základě žádosti Římskokatolické farnosti Přerov, podané prostřednictvím statutárního města 

Přerov, činí výše státního příspěvku 35 000,00 Kč. Povinný spolupodíl města v rámci pravidel 

Programu (min. 10 %) je v tomto případě navržen ve výši 7 500,00 Kč. Práce na IV. etapě celkové 

obnovy kaple budou spočívat zejména v dokončení prací na interiéru kaple – úprava dřevěné příčky 

zádveří, dokončení elektroinstalace (osazení svítidel), instalace celoskleněné informační vitríny, 

osazení mobiliáře, harmonium atd. 

  

Doklady k žádosti o poskytnutí příspěvku z Programu v roce 2018 byly Ministerstvu kultury doručeny 

ve stanoveném termínu 09.04.2018 s tím, že chybějící výpis z usnesení zastupitelstva o přiznání 



finančního podílu města lze ministerstvu doručit později, po jeho schválení. Povinná finanční 

spoluúčast města ve výši 7 500,00 bude poskytnuta po provedení navrženého rozpočtového opatření v 

rámci rozpočtu Odboru stavebního úřadu a životního prostředí. V případě, že by i přes kladné usnesení 

zastupitelstva o spolufinancování Ministerstvo kultury dotaci neposkytlo, smlouva o poskytnutí dotace 

mezi vlastníkem a městem nebude uzavřena. 

  

Náklady v Kč a zdroje financování obnovy kaple jsou uvedeny v následující tabulce: 

   

Rok Etapa Město Přerov Stát (MK) Ol. kraj Vlastník Celkem 

2012 - 2013 dokumentace 80 000,--     86 540,-- 166 540,-- 

2014 I. 185 000,-- 200 000,-- 200 000,-- 71 814,-- 656 814,-- 

2015 II. 125 000,-- 400 000,-- 490 000,-- 125 263,-- 1 140 263,-- 

2016 - 2017 III. 250 000,-- 85 000,-- 200 000,-- 198 246,-- 733 246,-- 

2018 IV. 7 500,-- 35 000,-- ? 186 766 (?) 229 266,-- 

  Celkem: 647 500,-- 720 000,-- 890 000 (?) 668 629 (?) 2 926 129,-- 

 

 

 


