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Název návrhu:
Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na IV. etapě opravy střechy kostela
svatého Vavřince 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 opravy střechy kostela sv. Vavřince v Přerově s Římskokatolickou farností
Přerov, se sídlem Přerov, Kratochvílova 6, IČ 45180199, ve výši 350 000 Kč. Veřejnoprávní
smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzoru, který je přílohou Programu
statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu na obnovu exteriéru
památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2022;

2.

schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:
PAR POL
8115

ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč)

rozpočet

210

Změny stavu krátkodobých 963 752,5*
prostředků na bankovních
účtech
* počáteční stav navazuje na jiný návrh
PAR

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

3322

830

Zachování
a
kulturních památek

rozpočet
obnova 0,0

rozpočtové
opatření
+ 350,0

rozpočtové
opatření
+ 350,0

rozpočet
po úpravě
964 102,5

rozpočet
po úpravě
350,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)
rozpočet
Dotační programy, ostatní 39 453,9*
dotace a dary
* počáteční stav navazuje na jiný návrh

rozpočtové
opatření
+ 350,0

rozpočet
po úpravě
39 803,9

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:
Rada města Přerova
Rada města Přerova na své 86. schůzi konané dne 26.05.2022 podala usnesením č. 3213/86/11/2022
návrh Zastupitelstvu města Přerova v předloženém znění.
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 – posílení rozpočtu o 350 000 Kč za účelem poskytnutí dotace Římskokatolické
farnosti v Přerově. V případě schválení této dotace budou převedeny zdroje ze zůstatku hospodaření
roku 2021.

Důvodová zpráva:
Dne 02.05.2022 požádala Římskokatolická farnost Přerov se sídlem Přerov, Kratochvílova 6, IČ
45180199, statutární město Přerov o finanční příspěvek ve výši 350 000 Kč na IV. etapu opravy
střechy farního kostela sv. Vavřince v Přerově.
Farní kostel sv. Vavřince na Kratochvílově ulici v Přerově je nemovitou kulturní památkou zapsanou
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod ev. č. rejstříku 41212/8-538 a současně se nachází
na území ochranného pásma městské památkové zóny Přerov, které bylo vyhlášeno rozhodnutím
referátu kultury Okresního úřadu Přerov pod č. j. kult.: 1125/94-404/5 ze dne 21.01.1995.
Původně gotický kostel byl v letech 1725–1732 barokizován. Zastřešení je provedeno systémem
sedlových a zvalbených střech krytých pálenou střešní taškou typu bobrovka. Hranolová věž je
dvoupatrová, zastřešena je cibulí s lucernou a makovicí, kryta plechem. Nad lodí je umístěna dřevěná
sanktusníková věžička. Krov nad hlavní a příčnou lodí pochází z roku 1927-28 a byl proveden podle
projektu J. Jandáska. Kostel sv. Vavřince s bohatě členěnou fasádou s dominujícími sochami sv. Karla
Boromejského a sv Ignáce z Loyoly patří k základnímu památkovému fondu města a ke stavbám, které
určují celkový charakter zástavby Kratochvílovy ulice i jádra města.
Na opravu střechy bylo Magistrátem města Přerova, Odborem stavebního úřadu a životního prostředí,
vydáno pod č.j. MMPr/124151/2018/STAV/ŽP/Bř 13.09.2018 závazné stanovisko, kterým bylo
rozhodnuto, že oprava dle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Janem Siudou je v souladu
se zájmy státní památkové péče. 13.09.2018 byl týmž odborem, stavebním úřadem, vydán pod č.j.
MMPr/124245/2018/JP souhlas s provedením ohlášené stavby „Kostel sv. Vavřince v Přerově –
výměna střešní krytiny a některých prvků krovu, vč. souvisejících prací“.
Na opravu střechy získal vlastník objektu z veřejných prostředků účelový finanční příspěvek z
„Havarijního programu Ministerstva kultury ČR“ a z dotačního titulu Olomouckého kraje „Obnova
kulturních památek Olomouckého kraje“. Předpokládané finanční krytí v roce 2022 je následující:

Statutární město Přerov 350 000 Kč
Ministerstvo kultury 400 000 Kč
Olomoucký kraj 360 000 Kč
Investor 154 722 Kč
CELKEM 1 264 722 Kč
Poznámka: Oprava střešního pláště kostela byla zahájena v roce 2019. Celkové předpokládané
náklady činí 11 mil. Kč. Na předcházející tři etapy v letech 2019, 2020 a 2021 přispělo statutární
město Přerov pokaždé částkou 350 000 Kč. Po dokončení IV. etapy bude provedeno 60 % z celkového
objemu prací.
Příloha:
Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

