
Pořadové číslo: 17/5

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 20.03.2013

Předloha pro 17. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 15.04.2013

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

Zpracovatel: OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
Ing. EVA ŘEZÁČOVÁ, vedoucí oddělení rozpočtu
DAGMAR BERCSÉNYIOVÁ, referent oddělení rozpočtu
Ing. TOMÁŠ PŘIKRYL, referent oddělení rozpočtu

Název materiálu:

Poskytnutí peněžitého daru – Frenštát pod Radhoštěm

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1) schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 100.000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Přerov jako dárcem a městem Frenštát pod Radhoštěm, se sídlem nám Míru 1, 
Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852, jako obdarovaným, na pomoc obětem neštěstí v domě č. 39, 
ul. 6. května, Frenštát pod Radhoštěm,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.05.2013

2) schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých
prostředků na bank. účtech

81 429,4 + 100,0 81 529,4

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 210 Ostatní činnosti j. n. 0,0 + 100,0 100,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory
a grantový program

26 791,6 + 100,0 26 891,6



Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova se předlohou zabývala na své schůzi dne 06.03.2013 a usnesením číslo 
2275/57/3/2013 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí daru dle výše 
uvedeného návrhu usnesení. 

Stanovisko odboru ekonomiky:

Odbor ekonomiky předkládá orgánům města předlohu ke zvážení.

Důvodová zpráva:

V posledních týdnech zažívá město Frenštát pod Radhoštěm velmi bolestné období. Dne 17. února 
2013 postihla obyvatele panelového domu v centru města tragédie, která se dá jen těžko popsat slovy. 
Nedělní požár domu způsobený výbuchem si vyžádal šest lidských životů a jedenáct zraněných. Už            
v den tragédie od brzkých ranních hodin začal naplno pracovat krizový štáb města, který okamžitě 
koordinoval pomoc postiženým. Město zajistilo prostory v radnici pro evakuované z okolních domů, 
poskytlo občerstvení a zajistilo stravování pro příslušníky složek integrovaného záchranného systému. 
Ihned se také začalo řešit ubytování pro postižené. Již od nedělního rána zaznamenalo město 
nebývalou vlnu solidarity. Nabídky pomoci přicházely od okolních obcí, měst a firem. Město Frenštát 
pod Radhoštěm zřídilo za tímto účelem na období od 18.02.2013 do 17.02.2014 veřejnou sbírku, kde 
je možné zasílat finanční prostředky určené na pomoc pro obyvatele zničeného domu. 

Pro získání bližších informací kontaktoval odbor ekonomiky kompetentní pracovníky Městského 
úřadu ve Frenštátu pod Radhoštěm. Bylo sděleno, že v domě č. p. 39 bydlelo 6 rodin včetně pana 
A. B., možného pachatele tragédie, který při výbuchu rovněž zahynul. Okolnosti a události 
předcházející výbuchu jsou však stále v šetření. Zničené byty byly v osobním vlastnictví těchto rodin. 
Výtěžek veřejné sbírky je rozdělován mezi rodiny postižené tragédií dle předem stanoveného "klíče". 
Statutárnímu městu Přerov bylo jménem postižených i paní starostky města Frenštát pod Radhoštěm 
vyjádřeno poděkování za zájem a solidaritu.  

Ke dni 20.03.2013 bylo na účtu veřejné sbírky evidováno celkem 18.502.749 Kč a 300 kanadských 
dolarů. Do svých finančních zdrojů sáhli nejen jednotlivci, ale i organizace, firmy, města a obce z celé 
České republiky. Při povodních v roce 1997 ocenilo obdobnou pomoc i město Přerov. 

Příloha:  Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky ze dne 18.02.2013


