
Pořadové číslo:  3/10 

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 29.11.2018 

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:  RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Účelová dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2018. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v rámci Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2018 ve výši 28 000 Kč na 

dokončení celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově (obnova příčky v zádveří a další 

související práce) Římskokatolické farnosti v Přerově, IČ: 45180199, se sídlem 

Kratochvílova 6, Přerov, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí tohoto finančního 

příspěvku; 

 

2. schvaluje úpravu 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 

26 329,5* + 28,0 26 357,5 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) aktuální 

rozpočet 
rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3322 830 Zachování a obnova 

kulturních památek 

7,5 + 28,0 35,5 

* 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 

29 863,3 + 28,0 29 891,3 

 
 



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 

zapojení výše uvedeného účelového finančního příspěvku ze státního rozpočtu ve výši 28 000 Kč do 

rozpočtu města. Příspěvek je poskytnut z Programu regenerace městských památkových rezervací a 

městských památkových zón v roce 2018 a je určen Římskokatolické farnosti Přerov na obnovu kaple 

sv. Jiří na Horním náměstí v Přerově. 

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov zaslalo dne 9.4.2018 Ministerstvu kultury ČR žádost o zařazení V. etapy 

obnovy kaple sv. Jiří v Přerově (obnova příčky v zádveří a další související práce) a obnovy 

(restaurování) štukového stropu výstavního sálu a další související práce ve 2. NP zámku v Přerově do 

Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2018 

(dále jen Program), vč. žádosti o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu. 

  

Účelová dotace ze státního rozpočtu ve výši 242 000 Kč byla poskytnuta statutárnímu městu Přerov 

rozhodnutím Ministerstva kultury čj. MK 56482/2018 OPP ze dne 24.9.2018. Dotace je přísně účelově 

určena na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 28 000 Kč Římskokatolické farnosti Přerov na 

obnovu příčky v zádveří a další související práce v rámci obnovy kaple sv. Jiří v Přerově a 

statutárnímu městu Přerov ve výši 214 000 Kč na obnovu (restaurování) štukového stropu výstavního 

sálu a další související práce ve 2. NP zámku v Přerově. 

  

Co se týče zámku, Odbor správy majetku a komunálních služeb (MAJ) provedl výběr dodavatele 

restaurátorských prací na stropě výstavního sálu, a to za částku 218 850 Kč. Na pokrytí uznatelných 

nákladů bude v maximální možné výši, a to 214 000 Kč, využita státní dotace z Programu (o 

rozpočtové opatření pro zapojení části státní dotace ve výši 214 000 Kč požádal MAJ). 

  

Kaple sv. Jiří na Horním náměstí v Přerově je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním 

seznamu kulturních památek ČR pod č. rejstříku16705/8-541. Její obnova je součástí aktuálního 

Programu regenerace MPZ Přerov pro období 2014 – 2018. Vlastníkovi bude finanční příspěvek z 

dotace státu poskytnut formou veřejnoprávní smlouvy, přičemž povinný spolupodíl obce (min. 10 % z 

uznatelných nákladů) ve výši 7 500 Kč mu bude poskytnut na základě smlouvy, jejíž uzavření bylo 

schváleno usnesením ZM č.134/39//9/2018 z 21.5.2018. Celkové náklady na provedení dokončovacích 

prací v roce 2018 činí 212 839 Kč; z toho uznatelné náklady 59 459 Kč. 

  

  

Přílohy: 
Rozhodnutí Ministerstva kultury čj. MK 56482/2018 OPP, včetně rozpisu dotace 

Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

 

 


