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Název materiálu:

Žádost o poskytnutí dotace na Vánoční koncert

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a Kulturním spolkem Academic, o.s., IČ 60782323, se sídlem 
Přerov, tř. 17. listopadu 2, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním Vánočního koncertu,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 711,8 * - 6,0 2 705,8

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 65,0 * + 6,0 71,0
* počáteční stavy navazují na jiné předlohy

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednávala předkládaný materiál na své 66. schůzi konané dne 
5.6.2013. O výsledku budou zastupitelé informování.



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:

Kulturní spolek Academic, o.s. se obrátil na primátora Ing. Jiřího Lajtocha s žádostí o finanční 
příspěvek na organizaci letošního "Vánočního koncertu". Jedná se o akci, kterou již tradičně spolek 
pořádá pro své příznivce. Letošní vystoupení se ponese v duchu padesáti pěti let existence 
ACADEMIC JAZZ BANDu a uskuteční se v pátek 13. prosince 2013. Moderovat ho bude Jaroslav 
Cedidla a jako host vystoupí SWING BAND JINDŘICHA ZÁVODNÉHO z Olomouce. Během 
koncertu proběhne i křest nového CD.
Předpokládaný rozpočet akce je 18.982,-- Kč a jedná se o následující náklady:
• pronájem sálu TEPLO Přerov - 2.282,--
• tisk a výlep plakátů - 2.100,--
• platba OSA - 1.900,--
• poštovné, propagace - 700,--
• honorář pro konferenciéra - 1.000,--
• honorář pro AJB - 11.000,--

Olomoucký kraj poskytl finanční příspěvek na úhradu vystupujícího hosta. 
Kulturní spolek Academic, o.s. si v letošním roce podal žádost o poskytnutí dotace 5.000,-- Kč do 
grantového programu. Ve zdůvodnění žádosti byly uvedeny a vyčísleny veškeré plánované aktivity 
(produkce 5. hudebního CD, pronájem zkušebny ZUŠ Bedřicha Kozánka a také uspořádání 
"Vánočního koncertu"), částku 5.000,-- Kč dle sdělení zástupce spolku využijí na pronájem zkušebny 
v ZUŠ Bedřicha Kozánka. Požadovaná částka byla schválena. Jelikož se jedná o finančně náročné 
akce, kdy jediným příjmem souboru je vybrané vstupné, žádá soubor touto cestou ještě o poskytnutí 
dalších finančních prostředků, které by byly použity na zabezpečení Vánočního koncertu, především 
na úhradu pronájmu sálu Klubu Teplo Přerov, platbu OSA a tisk a výlep plakátů.

Žádost je uvedena v příloze.


