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Název materiálu:

Záměry na poskytnutí dotací

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje záměr na poskytnutí dotace ve výši 15.000,-- Kč subjektu Sdružení obrany 
spotřebitelů Moravskoslezského kraje, se sídlem Střelniční 8, 702 00  Ostrava, IČ: 22831738, na 
částečnou úhradu nákladů spojených s poradenskou činností  pro spotřebitele ve městě Přerově v roce 
2013,

2. schvaluje záměr na poskytnutí dotace ve výši 10.000,-- Kč subjektu Společnost Ludvíka 
Svobody (SLS o.s.), se sídlem Zavadilova 1888/22, 160 00  Praha 6 - Dejvice, IČ: 266 74 211, na 
částečnou úhradu nákladů spojených s realizací pamětního kamene před rodným domem Ludvíka 
Svobody  v obci Hroznatín u příležitosti 70. výročí bitvy u Sokolova.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Záměry budou projednány na schůzi Rady města Přerova konané dne 29.1.2013. O výsledku 
projednání budou zastupitelé informováni. 

Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá materiál ke zvážení. 

Důvodová zpráva:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje  požádalo primátora o poskytnutí dotace na 
činnost poradny. Výjezdní poradna Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje  funguje od 
dubna loňského roku, a to jednou měsíčně, každou čtvrtou středu v měsíci od 13,00 do 16,00 hodin v 
Přerově. Díky této poradně mají i občané města Přerova možnost obrátit se na poradce SOS MS kraje 



s žádostí o poskytnutí pomoci a informací, jak postupovat při řešení svých problémů. Podrobnější 
popis je uveden v přiložené žádosti. 

Společnost Ludvíka Svobody (SLS o.s.) je nezávislé, nadstranické a neziskové občanské sdružení, 
které bylo založeno v Praze v roce 2004. Jeho činnost je zaměřena na rozvoj těch ideálů svobody 
našich národů, demokracie, bratrství slovanských národů a míru, za které armádní generál Ludvík 
Svoboda bojoval v 1. i 2. světové válce a celý svůj život. Osobnost armádního generála a bývalého 
prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody si zasluhuje, aby památka na něj a jeho odkaz byly zachovány i 
pro budoucnost.U příležitosti 70. výročí bitvy u Sokolova bude před rodným domem Ludvíka 
Svobody odhalen pamětní kámen, rozpočet pomníku je 250 tisíc Kč. Společnost Ludvíka Svobody se 
na primátora obrátila s žádostí o poskytnutí příspěvku.  Ludvík Svoboda a jeho manželka Irena 
Svobodová byli v roce 1968 jmenováni čestnými občany města Přerova.


