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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:

Poskytnutí příspěvku na podporu Galavečera v poutním kostele Očišťování Panny 
Marie v Dubu nad Moravou

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a Městem Tovačov, IČ: 00302082, se sídlem Náměstí 12, 751 01 
Tovačov, na částečnou úhradu nákladů spojených s konáním Galavečera v poutním kostele Očišťování 
Panny Marie v Dubu nad Moravou,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

Ostatní činnosti j.n.
(zastupitelstvo)

2 831,0* -5,0 2 826,0

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 25,0* +5,0 30,0
* počáteční stavy navazují na jiné předlohy

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.

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:

Starosta města Tovačov Mgr. Bc. Leon Bouchal a paní Jitka Bláhová se obrátili na Kancelář primátora 
s žádostí o finanční příspěvek na podporu Galavečera v Poutním kostele Očišťování Panny Marie v 
Dubu nad Moravou, který se uskuteční 18.5.2013. Jedná se o druhý ročník akce, která je věnovaná 
výročí ničivých povodní (v loňském roce 15. výročí). Jako hlavní host vystoupí houslový virtuóz 
Jaroslav Svěcený. Dále vystoupí sopranistka Markéta Mátlová a multiinstrumentalista Jiří Škorpík. 
Letošní ročník se koná pod záštitou starosty města Tovačov, loňský ročník se konal pod záštitou 
starosty obce Troubky Mgr. Radka Brázdy. 
V roce 2012 byla statutárním městem Přerovem na tuto akci poskytnuta dotace ve výši 5.000,-- Kč. 
Dotace byla vyúčtována ve stanoveném termínu.

Žádost je uvedena v příloze.


