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Název materiálu:

Žádost o poskytnutí dotace. - Pavel Novák.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Pavel Novák, Kabelíkova 2675/12 Přerov I-Město, PSČ 
750 02, IČO: 64596737, DIČ: CZ6410030231, na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací 
pěvecké soutěže pro děti "Budeme si zpívat s Pavlem Novákem, aneb Kdo si zpívá nezlobí",

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

499,0 - 30,0 469,0

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 0,0 + 30,0 30,0

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala materiál na své schůzi konané dne 8. ledna 2014.  Usnesením 
č. 3062/83/3/2014 podala zastupitelstvu návrh schválit poskytnutí dotace v uvedené výši. 



Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá materiál ke schválení. 

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. V této souvislosti je nutné uvést, že rezerva 
zastupitelstva k poskytování mimořádných dotací je určena zejména k podpoře mimořádných 
výkonů a účastí na mistrovství republiky, světa apod., o jejichž nominaci v době podávání 
žádostí o podporu v rámci Grantového programu není známo. V současné době lze podat 
žádost o podporu v rámci Grantového programu na rok 2014 v oblasti kultury, což by mělo 
být využíváno prioritně. Grantový program má stanovena jasná kritéria, včetně vyúčtování. V 
poslední době se množí žádosti mimo tento Grantový program. Závisí proto na rozhodnutí 
orgánů města, zda schválí použití předmětných finančních prostředků k výše uvedenému 
účelu touto cestou. Odbor ekonomiky upřednostňuje poskytnutí dotace v rámci Grantového 
programu. 

Důvodová zpráva:

Pavel Novák (Kabelíkova 2675/12 Přerov I-Město, PSČ 750 02, IČO: 64596737, DIČ: 
CZ6410030231) se na primátora obrátil s žádostí o finanční podporu soutěže pro děti – Budeme si 
zpívat s Pavlem Novákem aneb „Kdo si zpívá nezlobí“. Jedná se o soutěž ve zpěvu pro děti 
mateřských škol a 1. stupně základních škol, která probíhala již v průběhu letošního roku a vyvrcholí v 
lednu 2014 finálovým kolem. Vzhledem k tomu, že celkové náklady soutěže dosahují výše cca 
68.000,-- Kč, požaduje Pavel Novák dotaci ve výši 30.000,-- Kč. 
Finále soutěže se uskuteční na jaře roku  2014 v přerovském kinu Hvězda. Soutěž je zajímavá nejen 
pro samotné soutěžící, kteří mají možnost ukázat své umění v předkolech a z nichž jsou vybráni 
finalisté. Právě finále vždy probíhá za širokého zájmu diváků a posluchačů, akce je dobrou (i když 
neformální) aktivitou „prevence kriminality“.   

Materiál je předkládán na schůzi Rady města Přerova konanou dne 8. ledna 2014 a následně na 
únorové zasedání Zastupitelstva města Přerova.


