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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
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Předloha pro 22. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 10. 2. 
2014

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

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

Název materiálu:

Žádost o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s vydáním 
publikace s pracovním názvem „Otec A. V. Čikl – oběť heydrichiády“

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a Mgr. Liborem Raclavským, RČ 670108/1684, nám. Republiky 911, 
Kojetín, na částečnou úhradu nákladů spojených s vydáním publikace s pracovním názvem „Otec A. 
V. Čikl – oběť heydrichiády“,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

469,0 * - 10,0 459,0

3316 110 Vydavatelská činnost 0,0 + 10,0 10,0
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova 

Rada města Přerova projednala materiál na své schůzi konané dne 29. ledna 2014. 



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:

Libor Raclavský, pravoslavný duchovní v Přerově a ředitel úřadu eparchiální rady Olomoucko-
brněnské eparchie pravoslavné církve se sídlem v Olomouci se na primátora obrátil s žádostí o 
poskytnutí dotace na vydání knihy o životě přerovského kněze Čikla, kterou právě dokončuje. Prací se 
zabývá téměř 15 let. Vydání knihy by mělo stát zhruba 70 tisíc Kč, což obnáší více než  100 výtisků v 
počtu přes 100 stran. Projekt je rozvržen do dvou částí: 1/ Dopracování, konzultace a jazyková 
korektura (září a říjen 2013), zpracování celkového layoutu, sazba stran včetně úpravy fotografií 
(listopad a prosinec 2013). Tato část by měla přijít asi na 20 000,- Kč. 2/ Tisková příprava a tisk 
(duben 2014) by při stech výtiscích měla přijít na 50.000,- Kč.

Při přípravě knihy k vydání se snaží zapojit subjekty, s nimiž byl život kněze Čikla spojen (13 let 
knězem v Přerově 1925 - 1938). Na vydání knihy přispěje po 10 tisících Pravoslavná církevní obec 
Přerov, Olomoucko-brněnská eparchie pravoslavné církve v Českých zemích a Olomouc kraj. Mgr. 
Raclavský se na město obrátil také z toho důvodu, že se významně podílelo na opravách 
pravoslavného chrámu, a tím pomohlo zachovat dědictví historie pravoslavné církve, které se váže k 
městu Přerovu. V případě schválení bude v knize uvedeno poděkování. Materiál bude předložen na 
schůzi Rady města Přerova konanou dne 29. ledna 2014 a následně na únorové zasedání Zastupitelstva 
města Přerova. Po schválení bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů 
spojených s vydáním publikace s pracovním názvem „Otec A. V. Čikl – oběť heydrichiády“ s 
fyzickou osobou – Mgr. Libor Raclavský, RČ 670108/1684, nám. Republiky 911, Kojetín.


