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Předloha pro 18. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne                 
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Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

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

Název materiálu:

Žádost o finanční podporu na vydání publikace

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a Sportovním klubem Přerov, IČ 00533963, se sídlem 
Petřivalského 1, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů spojených s vydáním publikace "Historie 
kopané v Přerově 1949-1989" v roce 2013,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 797,8 * - 60,0 2 737,8

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 5,0 + 60,0 65,0
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova podala na své 63 schůzi usnesením č. 2396/63/3/2013 návrh schválit 
poskytnutí dotace.



Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání a podporuje poskytnutí dotace za 
uvedeným účelem.

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Dotace bude poskytnuta z rezervy zastupitelstva 
určené k těmto účelům.

Důvodová zpráva:

Sportovní klub Přerov se obrátil na pana primátora s žádostí o finanční podporu na vydání publikace 
"Historie kopané v Přerově 1949-1989". Jedná se o pokračování knihy "Historie kopané v Přerově 
1908-1948", která mapovala historii kopané v Přerově od jejího počátků. Podstatnou část knihy budou 
tvořit doposud nezveřejněné fotografie, získané ze soukromých archivů. Kalkulace na připravovanou 
knihu je 267.347,40 Kč včetně DPH. Z vlastních zdrojů a za pomoci sponzorů má Sportovní klub 
Přerov na publikaci v současné době finanční prostředky ve výši 120.000,-- Kč. Zastupitelstvo města 
Přerova schválilo na vydání této publikace grant ve výši 5.000,-- Kč.

Žádost je uvedena v příloze.


