
Pořadové číslo:  3/4 

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 03.12.2018 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 10. 12. 2018 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Dotace pro Římskokatolickou farnost v Přerově 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 120.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Římskokatolická 

farnost Přerov, IČ: 45180199, se sídlem Kratochvílova 116/6, 750 02 Přerov I - Město na 

částečnou úhradu nákladů na projektovou dokumentaci, související s rekonstrukcí kostela sv. 

Vavřince v Přerově. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova na rok 2018. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. 

(rezerva) 

168 670,9 * - 120,0 168 550,9 

3322 110 Zachování a obnova 

kulturních 

památek 

0,0  

 
+ 120,0 120,0 

 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

29 891,3 * + 120,0 30 011,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova po projednání na schůzi konané dne 29. 11. 2018 podává návrh schválit 

poskytnutí dotace dle předloženého návrhu. 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání. 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení 

rozpočtu o 120.000 Kč za účelem poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti v Přerově. V případě 

schválení této dotace budou převedeny zdroje rezervy rozpočtu vymezené na nerozpočtované výdaje. 

V této souvislosti je ovšem třeba zmínit, že církev získala v rámci restitucí majetek i finanční zdroje 

právě k účelu financování svých potřeb a přitom žádá statutární město o podporu předpokládaných 

nákladů na projektovou dokumentaci ve výši 60 % a dle důvodové zprávy bude žádat o podporu 

předmětného účelu i další instituce. 

 

Důvodová zpráva: 

Římskokatolická farnost Přerov požádala o finanční příspěvek ve výši 120 tis. Kč. 

V současné době připravuje Římskokatolická farnost Přerov generální opravu kostela sv. Vavřince. Na 

základě stavebně historického průzkumu byly určeny etapy rekonstrukce kostela, na všechna opatření 

v rámci rekonstrukce je nutné vypracovat závazné stanovisko památkové péče, aby bylo možné žádat 

o finanční prostředky z dotací. Farnost žádá o zařazení obnovy této nemovité kulturní památky do 

Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2019 na Ministerstvu kultury. Dále budou žádat 

o pomoc Olomoucký kraj a jiné instituce. Finanční prostředky budou použity na částečnou úhradu 

nákladů na projektovou dokumentaci jednotlivých etap rekonstrukce, které budou činit celkem zhruba 

200 tis. Kč. 

  

Žádost je uvedena v příloze.  

 

 


