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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 přidělení finančních prostředků na preventivní předměty Policie ČR Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, IČ 
72051795, se sídlem Olomouc, tř. Kosmonautů 189/10, na částečnou úhradu nákladů spojených s 
pořízením preventivních předmětů a materiálů pro využití preventivních akcí pořádaných územním 
odborem Přerov,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

2 475,8 * - 15,0 2 460,8

5399 110 Ostatní záležitosti bezpečnosti,
veřejného pořádku

0,0 + 15,0 15,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

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. 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.  

Rada města Přerova

Rada města Přerova podala na své 72. schůzi usnesením č. 2641/72/3/2013 návrh schválit 
poskytnutí dotace.

Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality

Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality se jednomyslně usnesla doporučit Radě 
města Přerova podpořit žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000,- Kč na 
zakoupení preventivních předmětů a materiálů pro využití preventivních akcí pořádaných 
územním odborem Přerov, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje (usnesení č. 
UKM/16/1/2013 ze dne 20.3.2013)

Důvodová zpráva:

Dne 20.3.2013 byla na Komisi dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality rady města Přerova 
projednána žádost plk. JUDr. Martina Lebdušky o přidělení finančních prostředků ve výši 15.000,- Kč 
na preventivní předměty a materiál pro využití preventivních akcí pořádaných územním odborem 
Přerov, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Preventivně informační skupina každoročně 
zpracovávala projekt v rámci vnitroresortních programů Ministerstva vnitra v oblasti prevence 
kriminality za účelem přidělení finanční dotace na tyto předměty. V posledních letech již není možné 
tímto způsobem získat potřebnou finanční podporu. V současné době již  PČR Přerov nemá další 
možnosti k získání finančních prostředků na uvedené materiály.

Žádost je uvedena v příloze.


