
Pořadové číslo: 18/4

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 04.06.2013

Předloha pro 18. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 17.06.2013

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 statutárnímu městu Děčín

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 statutárním městem Děčín, se sídlem Mírové náměstí 
1175/5, PSČ 405 38, IČ 00261238, jako obdarovaným, na částečnou úhradu škod způsobených 
povodní,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.08.2013

2) schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 685,8 * - 100,0 2 585,8

5269 210 Ostatní správa v oblasti hospodářských     
opatření pro krizové stavy

0,0 + 100,0   100,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu



Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova se bude předlohou zabývat na své schůzi dne 12.06.2013.

Stanovisko odboru ekonomiky:

Odbor ekonomiky předkládá orgánům obce předlohu ke zvážení.

Důvodová zpráva:

Většinu území Čech zasáhla povodňová vlna způsobená vytrvalými a vydatnými dešti. V noci z 1. na 
2. června 2013 překročily řeky na téměř padesáti místech České republiky třetí povodňový stupeň 
a byl vyhlášen stav ohrožení. Vláda ještě ve stejný den vyhlásila nouzový stav pro celé území Čech 
kromě Pardubického a Karlovarského kraje. Řeky a potoky opustily svá koryta v pátek a kulminovaly 
v pondělí 3. června 2013. Velká voda způsobila značné materiální škody např. v Praze, Ústí nad 
Labem, Litoměřicích, Děčíně. Povodně si bohužel vyžádaly kromě škod na majetku i několik obětí.

Mnoho obcí a měst se ocitlo v nezáviděníhodné situaci. Mezi zaplavená města patří i Děčín, který se 
s ničivými důsledky povodně musel vypořádat před necelými čtyřmi lety, kdy bleskové povodně 
zasáhly i toto město a okolní obce. Statutární město Přerov rozdělilo v roce 2009 vytipovaným 
postiženým obcím na částečnou úhradu škod způsobených povodní částku v celkové výši 400.000 Kč; 
Děčín obdržel peněžitý dar ve výši 100.000 Kč.


