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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 finanční příspěvek na akci Dožínky 2013

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 70.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a Jaroslavem Urbancem, IČ: 86941330, se sídlem Zábeštní Lhota 
49, 751 27 Zábeštní Lhota, na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací akce Dožínky 2013,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

2 545,8 * - 70,0 2 475,8

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 111,0 * + 70,0 181,0
* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova podala na své 72. schůzi usnesením č. 2642/72/3/2013 návrh schválit 
poskytnutí dotace.

Odbor ekonomiky



Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. V případě schválení bude dotace poskytnuta z 
rezervy zastupitelstva, která byla vyčleněna především za účelem možnosti poskytování 
mimořádných dotací v průběhu roku, zejména v případě dosažení vynikajících výsledků jako 
například účasti v soutěžích evropského či světového formátu. V letošním roce rezerva také 
zahrnuje zdroje pro případnou dotaci na provoz firmě Regionální letiště Přerov, a. s.  

Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání.

Důvodová zpráva:

Pan Jaroslav Urbanec oslovil pana primátora Ing. Jiřího Lajtocha s žádostí o příspěvek na kulturní 
akci. Jedná se o 1. ročník Dožínek, které se uskuteční ve dnech 6.-7.9.2013 na Výstavišti v Přerově. 
Akce bude probíhat v duchu velkého festivalu s doprovodem farmářských trhů, prodejem domácích 
výrobků a atrakcemi pro děti. Program vyvrcholí v sobotu 7.9.2013, kdy vystoupí Chinaski a proběhne 
slavnostní předání dožínkových věnců statkářům a úspěšným farmářům z blízkého okolí za úspěšný 
rok a výbornou sklizeň. Propagace akce začne 1.8.2013. 

Žádost je uvedena v příloze.


