
Pořadové číslo:  10/3.6.4 

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 29.11.2019 

Návrh pro 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 12. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Poskytnutí finančního příspěvku na opravu čestného hrobu paní Jiřiny Haukové 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku dle doložených nákladů ve výši do 17 335,00,- Kč 

na opravu čestného hrobu paní Jiřiny Haukové, který bude poskytnut na základě smlouvy, 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov, IČ 00301825, se sídlem Přerov I – Město, 

Bratrská 709/34, 750 02 Přerov a majitelem hrobového zařízení, panem K*** Š***. Smlouva 

o poskytnutí finančního příspěvku je doložena v příloze č. 2 předlohy, 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3326 5XX Pořízení, zachování a obnova 

hodnot místního kulturního, 

národního a historického 

povědomí (kaple, sochy, 

čestné hroby aj.) 

686,1 - 17,4 668,7 

3326 520 Pořízení, zachování a obnova 

hodnot místního kulturního, 

národního a historického 

povědomí 

0,0  + 17,4 17,4 

  

 

 

 

 

 



ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

40 020,7 * + 17,4 40 038,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova projednala poskytnutí příspěvku na své 27. schůzi dne 28.11.2019 a podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí příspěvku dle návrhu na usnesení. 

 

Vyjádření odboru správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb nechal na zvážení Rady města Přerova podání návrhu 

Zastupitelstvu města Přerova ve věci poskytnutí dotace dle varianty I – varianty III, popř. neposkytnutí 

dotace dle varianty IV návrhu na usnesení dle předlohy pro jednání Rady města Přerova vzhledem ke 

skutečnosti, kdy Vnitřní předpis č. 18/1015 - Pravidla pro udělování označení „Čestný hrob“ neuvádí 

možnost poskytnutí příspěvku na opravu zařízení hrobového místa pro příslušné nájemce a vlastníky 

hrobového zařízení. 

 

Vyjádření odboru ekonomiky: 

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

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o 

rozpočtové opatření – převod finančních prostředků za účelem poskytnutí finančního příspěvku. 

Převedeny budou finanční prostředky určené na opravy čestných hrobů. 

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 11. zasedání dne 16.11.2015 po projednání schválilo usnesením 

č. 324/11/8/2015 dle bodu 1. „udělení označení „Čestný hrob“ hrobům uvedených v příloze č. 1 

důvodové zprávy za podmínky, že s udělením tohoto označení bude/budou následně souhlasit 

nájemce/nájemci příslušného hrobového místa, je-li znám/jsou-li známi“ a současně dle bodu 2. 

usnesení schválilo „Vnitřní předpis č. 18/2015 Pravidla pro udělování označení „Čestný hrob“ ve 

znění dle přílohy důvodové zprávy“. 

  

Mimo jiné čestné hroby na Městském hřbitově v Přerově byl po odsouhlasení nájemcem hrobového 

místa schválen jako čestný hrob i hrob paní Jiřiny Haukové (datum narození 27.1.1919 v Přerově, 

datum úmrtí 15.12.2005 Praha).  

  

Paní Jiřina Hauková byla česká básnířka a překladatelka, která pracovala jako redaktorka Obzoru v 

Přerově, po druhé světové válce nastoupila na ministerstvo informací, kde pracovala až do roku 1950, 

kdy se stala spisovatelkou z povolání, byla členkou skupiny 42, (sbírky: Přísluní, Cizí, Večerní sprška, 

…). 

  

Na přelomu května a června tohoto roku se na odbor správy majetku obrátil synovec paní Jiřiny 

Haukové, pan K*** Š***, nájemce hrobového místa a vlastník hrobového zařízení s žádostí o 

příspěvek statutárního města Přerova na opravu tohoto čestného hrobu. Současně pan Š*** předložil 

rozpis prací s návrhem na opravu hrobu, zejména rekonstrukce obruby hrobu s novým obložením a 

návrhu na nové překrytí celého hrobu mramorovými deskami včetně obnovy písma v celkové výši 

67.670,- Kč. Rozpis prací je doložen v příloze č. 1 předlohy. 



Vzhledem ke skutečnosti, kdy doložený rozpis prací byl zpracován kameníkem s místem podnikání v 

Halenkovicích, byli po dohodě s panem Š*** osloveni kameníci z Přerova s žádostí o zaslání cenové 

nabídky na obnovu čestného hrobu paní Jiřiny Haukové na městském hřbitově v Přerově. Na plnění 

požadovaných prací jsme neobdrželi žádnou nabídku. 

  

Po projednání dalšího postupu bylo panem Š*** sděleno, že navržené krytí plochy celého hrobu 

mramorovými deskami nemusí být při současné opravě hrobu realizováno, což by snížilo náklady na 

opravu hrobu o 33 000,00 Kč na celkovou částku ve výši 34 670,00 Kč. 

  

S žádostí o předložení cenové nabídky jsme se obrátili na kamenictví na městském hřbitově v Přerově, 

kdy nám bylo sděleno, že požadavek na zpracování nabídky včetně realizace prací mohou zajistit až v 

roce 2020. 

  

Vzhledem k uvedeným skutečnostem a po projednání s panem K*** Š*** byla předložena k 

projednání v Radě města Přerova žádost nájemce hrobového místa a vlastníka hrobového zařízení o 

poskytnutí příspěvku na opravu čestného hrobu paní Jiřiny Haukové v upraveném návrhu (bez překrytí 

hrobu mramorovými deskami) v celkové výši 34 670,00 Kč s níže uvedeným variantním návrhem na 

usnesení. 

  

Dle varianty I bylo navrženo Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

poskytnutí finančního příspěvku dle vzniklých nákladů, doložených dodavatelskou fakturou ve výši do 

34 670,00 Kč, tj. 100 % nákladů dle předloženého rozpočtu (rekonstrukce obruby hrobu a obnova 

písma). 

  

Dle varianty II bylo navrženo Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

poskytnutí finančního příspěvku dle vzniklých nákladů, doložených dodavatelskou fakturou ve výši do 

17 335,00 Kč, tj. 50 % nákladů dle předloženého rozpočtu (rekonstrukce obruby hrobu a obnova 

písma). 

  

Dle varianty III bylo navrženo Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

poskytnutí finančního příspěvku dle vzniklých nákladů, doložených dodavatelskou fakturou ve výši do 

8 668,00 Kč, tj. cca 25 % nákladů dle předloženého rozpočtu (rekonstrukce obruby hrobu a obnova 

písma). 

  

Dle varianty IV bylo navrženo Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 

neschválit poskytnutí finančního příspěvku na opravu čestného hrobu paní Jiřiny Haukové. 

  

Vnitřní předpis č. 18/1015, Pravidla pro udělování označení „Čestný hrob“, ve článku I., Udělování 

označení „Čestný hrob“, v odstavci 1), uvádí: „Hrob na území statutárního města Přerova, ve kterém je 

pohřben zemřelý, jehož činnost byla mimořádně společensky prospěšná a všeobecně uznávaná, je 

možné rozhodnutím Zastupitelstva města Přerova prohlásit za „Čestný hrob“.  

Současně se ve článku III., Práva a povinnosti nájemce čestného hrobu v příslušných odstavcích uvádí 

následující: 

odstavec 1) – nájemci hrobového místa s čestným hrobem přísluší sleva z nájmu ve výši 50 % … 

odstavec 2) – nájemce hrobového místa s čestným hrobem je povinen informovat o záměru převést na 

jiného či odstranit náhrobek, náhrobní desku nebo jiné hrobové zařízení či příslušenství hrobového 

místa … 

odstavec 3) – v případě, že o další užívání hrobového místa s čestným hrobem neprojeví zájem 

nájemci hrobu nebo v případě, že hrob vykazuje znaky opuštěnosti, je statutární města Přerov povinno 

učinit na své náklady opatření směřující k zachování pietnosti a důstojnosti hrobu. 

  

Vnitřní předpis č. 18/1015, Pravidla pro udělování označení „Čestný hrob“ neuvádí možnost 

poskytnutí příspěvku na opravu zařízení hrobového místa pro příslušné nájemce a vlastníky hrobového 

zařízení. 

  



V příloze předlohy je rovněž doložena fotodokumentace česného hrobu paní Jiřiny Haukové na 

městském hřbitově v Přerově.  

  

V tomto materiálu je předložen k projednání v orgánech obce návrh na poskytnutí finančního 

příspěvku na opravu čestného hrobu paní Jiřiny Haukové na městském hřbitově v Přerově.  

 

 


