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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 9.6.2014

Předloha pro 24. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 6. 
2014

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:

Dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Dluhonice na oslavu 110 let výročí

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 35.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Sbor dobrovolných hasičů 
Dluhonice, se sídlem Náves 32, Přerov - Dluhonice, IČ: 65920864, na oslavu 110 let 
výročí SDH Dluhonice.

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
6409 219 Ostatní 

činnosti j. n. 
(rezerva)

46 697,2 * - 35,0 46 662,2

5512 110 Požární 
ochrana -
dobrovolná 
část

30,0 * + 35,0 65,0

* počáteční stavy navazují na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU



Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé 
podpory a 
grantový 
program

25 501,1 * + 35,0 25 536,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala materiál na své schůzi konané dne 4.6.2014.

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. Je na jejich zvážení, zda schválí poskytnutí výše 
uvedené dotace. K tomuto účelu bude převedena část rezervy původně vyčleněné na 
poskytnutí bezúročné půjčky subjektu DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV, o. s. V této 
souvislosti odbor ekonomiky upozorňuje na množství schválených záměrů, jejichž výše 
několikanásobně převyšuje částku vyčleněnou k tomuto účelu.

Důvodová zpráva:

Sbor dobrovolných hasičů Dluhonice se na pana primátora obrátil s prosbou o poskytnutí 
finančních prostředků na oslavu 110 let výročí založení sboru, která proběhne 6.9.2014. Jedná 
se o kulturní akci zaměřenou na propagaci dobrovolných a profesionálních hasičů, požární 
bezpečnosti a oživení její prevence pro děti, občany obce a širokou veřejnost. Celkový 
předběžný rozpočet akce je 79.000,- Kč.

Na tuto akci bude poskytnut grant ve výši 8.000,- Kč.

Žádost je uvedena v příloze.


