
Pořadové číslo: 19/7

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 28. 08. 2013

Předloha pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 09. 09. 2013

Předkladatel: Mgr. Dušan Hluzín, náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. Marta Šintáková, zastupující vedoucí odboru sociálních věcí                  
a školství

Oldřiška Sedláčková, vedoucí odboru ekonomiky

Bc. Libuše Drtilová, vedoucí oddělení školství a mládeže

Miroslav Lakomý, referent oddělení školství a mládeže 

Název materiálu:

DECARO RMG s.r.o. - účelová dotace pro A. Krejčíře

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem DECARO RMG s.r.o., IČ: 61943762, se sídlem 
Hostivice, Husovo náměstí 1702, na úhradu části nákladů spojených s účastí žáka Základní 
školy Přerov, Za mlýnem 1, Adama Krejčíře, na Republikovém finále Odznaku Všestrannosti 
Olympijských Vítězů, konaném ve dnech 6. a 7. září 2013 v Praze na Strahově.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31. 10. 2013

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

2 410,8 * - 3,0 2 407,8

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 91,0 * + 3,0 94,0
* počáteční stavy navazují na jinou předlohu



Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 74. schůzi konané dne 20. 08. 2013 a usnesením číslo 
2720/74/7/2013 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

Odbor sociálních věcí a školství:

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

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:

Společnost DECARO RMG s.r.o., IČ: 61943762, se sídlem Hostivice, Husovo náměstí 1702, 
žádá statutární město Přerov o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Přerova ve výši 
3 000,- Kč na úhradu části nákladů spojených s účastí žáka Základní školy Přerov,                    
Za mlýnem 1, Adama Krejčíře, na Republikovém finále Odznaku Všestrannosti 
Olympijských Vítězů, konaném ve dnech 6. a 7. září 2013 v Praze na Strahově.

Žádost je přílohou této důvodové zprávy.


