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Název materiálu:

Žádost o poskytnutí dotace - Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska 

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 Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, IČ: 22831738, 
se sídlem Střelniční 8, 702 00 Ostrava, na částečnou úhradu nákladů spojených s poradenskou činností 
pro spotřebitele ve městě Přerově v roce 2014,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

459,0 * - 15,0 444,0

2141 110 Vnitřní obchod 0,0 + 15,0 15,0
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala předložený materiál na své schůzi konané dne 29. 1. 2013. 

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, 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:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska požádalo primátora o poskytnutí dotace na činnost 
poradny. Výjezdní poradna Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska funguje od dubna 2012, a 
to jednou měsíčně, každou čtvrtou středu v měsíci od 13,00 do 16,00 hodin také v Přerově. Díky této 
poradně mají i občané města Přerova možnost obrátit se na poradce Sdružení obrany spotřebitelů 
Moravy a Slezska s žádostí o poskytnutí pomoci a informací, jak postupovat při řešení svých 
problémů. Podrobnější popis je uveden v přiložené žádosti. 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 se Sdružením obrany spotřebitelů 
Moravy a Slezska, IČ: 22831738, se sídlem Střelniční 8, 702 00 Ostrava, na částečnou úhradu nákladů 
spojených s poradenskou činností pro spotřebitele ve městě Přerově v roce 2014.


