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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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HANA CHMELÍČKOVÁ, referent oddělení organizačního

Název materiálu:

Žádost o poskytnutí dotace na poradenskou činnost pro spotřebitele ve městě Přerově

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 Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, IČ 22831738, 
se sídlem Střelniční 8, 702 00 Ostrava, na částečnou úhradu nákladů spojených s poradenskou činností 
pro spotřebitele ve městě Přerově 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)

2 862,8 - 5,0 2 857,8

2141 110 Vnitřní obchod 0,0 + 5,0 5,0

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova podala na své 63. schůzi usnesením č. 2398/63/3/2013 návrh schválit 
poskytnutí dotace.



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. Dotace bude poskytnuta z rezervy zastupitelstva 
určené k těmto účelům.

Důvodová zpráva:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (dříve Sdružení obrany spotřebitelů 
Moravskoslezského kraje) požádalo opětovně pana primátora o poskytnutí dotace na činnost poradny. 
Výjezdní poradna Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska funguje od dubna loňského roku, a 
to jednou měsíčně, každou čtvrtou středu v měsíci od 13,00 do 16,00 hodin v Přerově. Díky této 
poradně mají i občané města Přerova možnost obrátit se na poradce SOS MaS kraje s žádostí o 
poskytnutí pomoci a informací, jak postupovat při řešení svých problémů. Podrobnější popis je uveden 
v přiložené žádosti.


