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Název materiálu:

Poskytnutí finančního příspěvku na pořízení QSL lístků

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a panem Jiřím Pečkem, datum narození 15.03.1936, bytem 
Riedlova 12, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením QSL lístků,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 737,8 * - 10,0 2 727,8

3429 110 Ostatní zájmová činnost
a rekreace

0,0 + 10,0 10,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova podala na své 63. schůzi usnesením č. 2399/63/3/2013 návrh schválit 
poskytnutí dotace.



Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá materiál ke schválení.

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:

Radioamatéři - vysílači, kterých je na světě registrováno více jak 2 miliony, mezi sebou navazují 
spojení hlavně na krátkovlnných pásmech a jejich národní organizace pořádají závody, s cílem navázat 
za daný časový úsek (12, 24 až 48 hodin) co nejvíce spojení s větším počtem zemí. Vzájemná spojení 
se potvrzují tzv. QSL lístky, na které se vyplňují údaje potřebné pro to, aby spojení bylo uznáno – za 
taková je pak možné získat různá ocenění ve formě diplomů apod. Vzhledem k tomu, že QSL lístky 
cestou k adresátovi procházejí rukama pracovníků, kteří je v jednotlivých zemích na tzv. QSL byrech 
třídí (z finančních důvodů nelze každý lístek posílat zvláště poštou, takže se mezi jednotlivými státy 
vyměňují hromadně) a jsou mnohdy vystavovány i pro veřejnost, jsou vhodným prostředkem k 
propagaci měst, výrobků apod. Cena tisku (včetně materiálu) činí při předpokládaném množství 
10.000 ks cca 1 Kč/ks včetně DPH. K vlastní propagaci lze využít jednu celou stranu rozměrů 90x140 
mm vícebarevného tisku, event. na druhé straně krátkou informaci která se vejde do rozměru cca  
60x35 mm a uvedených 10.000 ks vystačí na provoz po dobu cca 2 let. Vzhledem k tomu, že jsou výše 
uvedené QSL lístky rozesílány po celém světě, jedná se o velmi dobrý způsob propagace na všech 
kontinentech.


