
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 5.4.2013

Předloha pro 17. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 15. 4. 
2013

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

Zpracovatel: Ing. DANIELA NOVOTNÁ, vedoucí odboru kanceláře primátora
OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
Ing. EVA ŘEZÁČOVÁ, vedoucí oddělení rozpočtu
Ing. TOMÁŠ PŘIKRYL, referent oddělení rozpočtu
HANA CHMELÍČKOVÁ, referent oddělení organizačního

Název materiálu:

Věra Švejnochová - žádost o poskytnutí dotace

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a Věrou Švejnochovou, IČ: 10638539, se sídlem Horní Moštěnice, 
Zámostí 47/14, na částečnou úhradu nákladů na kulturní a divadelní akce ve městě Přerově,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet po 
úpravě

Ostatní činnost j.n.
(zastupitelstvo)

2 886,0* -25,0 2861,0

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 0,0 +25,0 25,0
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednávala předkládaný materiál na své 60. schůzi konané dne 
10.4.2013. O výsledku budou zastupitelé informováni.



Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání a z důvodu nedodržení termínu podání 
žádosti o grant nedoporučuje poskytnutí této dotace.

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Pro doplnění uvádíme informaci, že součástí výše 
uvedené rezervy jsou i zdroje, které byly při zpracování návrhu rozpočtu města na rok 2013 
vyčleněny jako dotace pro firmu Regionální letiště Přerov, a. s.

Důvodová zpráva:

Paní Věra Švejnochová - Zapletalová se na Kancelář primátora obrátila s žádostí o přidělení 
mimořádné dotace na pořádání kulturních a divadelních akcí. Na uvedené akce si v letošním roce 
podala žádost o grant. Její žádost však byla podána po termínu a z toho důvodu jí byla po jednání 
pracovní skupiny pro granty navržena částka ve výši 0,- Kč. Paní Švejnochová vysvětluje tuto 
skutečnost tím, že byla vytížena svým nezletilým synem, který měl úraz.
V roce 2012 byl paní Věře Švejnochové - Zapletalové poskytnut grant ve výši 10.000,-- Kč na 
pořádání divadelních představení. Grant byl vyúčtován ve stanoveném termínu.
Podle informace Bc. Ivo Kropáče předsedy Komise pro cestovní ruch a kulturu podporuje tato komise 
opětovnou žádost paní Švejnochové a přiklání se ke schválení této žádosti.

Žádost je uvedena v příloze.


