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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 17.4.2014

Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 
2014

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

Zpracovatel: OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
Ing. DANIELA NOVOTNÁ, vedoucí odboru Kanceláře primátora
Mgr. ROMANA POSPÍŠILOVÁ, vedoucí odboru sociálních věcí a 
školství
DAGMAR BERCSÉNYIOVÁ, referent oddělení rozpočtu
Ing. TOMÁŠ PŘIKRYL, referent oddělení rozpočtu

Název materiálu:

Grantový program pro rok 2014 v oblasti sportu, volného času, kultury, sociální a 
zdravotnictví

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1) schvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací v oblasti: 
a) sport - viz tabulky č. 1-15 této důvodové zprávy v celkové výši 1.700.000 Kč,
b) volný čas - viz tabulky č. 16-22 této důvodové zprávy v celkové výši 250.000 Kč,
c) kultura - viz tabulky č. 23-32 této důvodové zprávy v celkové výši 755.000 Kč,
d) sociální - viz tabulky č. 33-39 této důvodové zprávy v celkové výši 658.000 Kč,
e) zdravotnictví - viz tabulky č. 40-41 této důvodové zprávy v celkové výši 42.000 
Kč,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ, Ing. D. NOVOTNÁ

Termín: 30.9.2014

2) neschvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí dotací v oblasti sportu, 
volného času, kultury, sociální a zdravotnictví, viz tabulky č. 1-41 této důvodové 
zprávy, kde je u žadatelů pod sloupcem "navrženo v roce 2014" uvedena nulová výše 
dotace,



3) schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové

opatření
rozpočet

po úpravě
Ostatní 
činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

314,0 * - 5,0 309,0

110 Grantový 
program v 
oblasti kultury

750,0 + 5,0 755,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

projednala materiál na své schůzi dne 09.04.2014 a podává návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit Grantový program pro rok 2014 v oblasti sportu, volného času, kultury, 
sociální a zdravotnictví dle výše uvedeného usnesení. 

Odbor ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví a kancelář primátora 

doporučují Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova na svém 21. zasedání dne 09.12.2013 vyhlásilo Grantový 
program na rok 2014 a vyzvalo žadatele k předkládání žádostí o finanční podporu dle zásad 
Grantového programu pro rok 2014. Termín pro podání žádostí byl stanoven do 07.02.2014.

Komise pro výchovu, vzdělávání a sport, Komise pro cestovní ruch a kulturu a Komise pro 
hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti ve spolupráci s Odborem sociálních 
věcí a školství a Kanceláří primátora Magistrátu města Přerova předložily pracovní skupině 
pro granty návrh na poskytnutí grantů v oblasti sportu, volného času, kultury, sociální a 
zdravotnictví pro rok 2014. Jednotlivé komise rozdělily do příslušných oblastí přidělené 
finanční prostředky v plné výši. Pracovní skupina na svém jednání dne 17.03.2014 předložené 
materiály projednala, u některých subjektů výši dotace přehodnotila s tím, že změny byly 
navrženy vyrovnaně (pokud bylo navrženo zvýšení, u jiného subjektu bylo navrženo snížení) 
a předložila návrh Radě města Přerova ke schválení. Tato se předlohou zabývala na své 88. 
schůzi dne 09.04.2014 s tím, že schválila navýšení oblasti kultury o částku 5.000 Kč. O tuto 
částku bude snížena rezerva na poskytování mimořádných dotací – řádek rozpočtu "Ostatní 
činnosti j. n. (zastupitelstvo)“. 

oblast schválený 
rozpočet 

návrh příslušné 
komise

návrh pracovní 
skupiny

návrh Rady
města Přerova

sport 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000
volný čas 250.000 250.000 250.000 250.000
kultura 750.000 750.000 750.000 755.000
sociální 700.000 658.000 658.000 658.000



zdravotnictví 42.000 42.000 42.000
celkem 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.405.000
Dle centrální evidence všech došlých žádostí v rámci Grantového programu pro rok 2014 je 
evidováno celkem 189 žadatelů o grant s 275 projekty (v porovnání s rokem 2013 je to o 28 
žadatelů a 35 projektů více). 

oblast 2012 2013 2014
sport 47 žadatelů - 85 

projektů
54 žadatelů - 91 
projektů

66 žadatelů - 107 
projektů***

volný čas 23 žadatelů - 36 
projektů

24 žadatelů - 39 
projektů*

32 žadatelů - 47 
projektů

kultura 41 žadatelů - 56 
projektů

42 žadatelů - 57 
projektů**

49 žadatelů - 70 
projektů

sociální 29 žadatelů - 34 
projektů

33 žadatelů - 45 
projektů

36 žadatelů - 43 
projektů

zdravotnictví 4 žadatelé - 6 projektů 8 žadatelů - 8 projektů 6 žadatelů - 8 projektů
celkem 144 žadatelů - 217 

projektů
161 žadatelů - 240 
projektů

189 žadatelů - 275 
projektů

* z toho 1 žádost podána po termínu
** z toho 3 žádosti podány po termínu
*** z toho 2 žádosti podány po termínu

Všechny zaslané materiály k jednotlivým projektům grantového programu uvedených oblastí 
(vyplněné formuláře včetně komentářů, rozpočtů, kopií registrací, stanov apod.) jsou uloženy 
na příslušných zpracovatelských odborech Magistrátu města Přerova.

Zásady dotačního programu Grantový program pro rok 2014 jsou k dispozici na webových 
stránkách statutárního města Přerova (www.prerov.eu/Magistrát/Granty a dotace/poskytované 
městem) a na příslušných zpracovatelských odborech Magistrátu města Přerova. 

Příloha: 
Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu na rok 2014 
(tabulka č. 1-41)


