
Pořadové číslo: 19/4

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 2.9.2013

Předloha pro 19. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 9. 9. 2013

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

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

Název materiálu:

Žádost o poskytnutí finančních prostředků na účast na Mistrovství světa v 
mažoretkovém sportu

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a Střediskem volného času ATLAS a BIOS, Přerov, IČ: 
47184469, se sídlem Žižkova 12, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí 
přerovských mažoretek na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

2 565,8 * - 20,0 2 545,8

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 91,0 + 20,0 111,0
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova podala na své 72. schůzi usnesením č. 2643/72/3/2013 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:

Ředitelka Střediska volného času ATLAS a BIOS, Přerov se obrátila na pana primátora s žádostí o 
mimořádnou finanční podporu pro zajištění účasti přerovských mažoretek na Mistrovství světa v 
mažoretkovém sportu. Středisko volného času nabízí dětem trávit svůj volný čas v různých kroužcích. 
Jedním z nich jsou i taneční skupiny. Mažoretkám Beruškám se podařilo postoupit z Mistrovství ČR 
až na Mistrovství světa, které se uskuteční v Praze ve dnech 30.8.-1.9.2013. Náklady pro účastníky 
jsou vysoké. Středisko volného času zaplatí startovné. Další náklady budou na kostýmy, dopravu a 
pobyt dětí na soutěži. 
Pokud by byla finanční podpora středisku poskytnuta, byly by prostředky využity na úhradu dopravy 
na soutěž.

Žádost je uvedena v příloze.


