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Název materiálu:

Záměr na poskytnutí dotace pro Okresní agrární komoru v Přerově na Krajské dožínky 
v Přerově

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 150.000,- Kč subjektu Okresní agrární komora v 
Přerově, se sídlem Wurmova 2, 750 02 Přerov, IČ: 47674407, na Krajské dožínky v Přerově.

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

Na mimořádné dotace byla v rozpočtu ponechána rezerva, a to z důvodu, aby orgány města 
měly v průběhu celého roku 2014 možnost podpořit zejména mimořádné výkony, jako jsou 
účasti na mistrovství republiky, světa apod., popř. akce, jejichž realizace nebyla v době 
podávání žádosti o podporu z grantového programu známa. Její zůstatek aktuálně dosahuje 
výše 304 tis. Kč, přičemž po dubnovém jednání Zastupitelstva města Přerova činí objem 
schválených záměrů částku cca 1,2 mil. Kč. Odbor ekonomiky nedoporučuje schválení výše 
uvedeného záměru.



Důvodová zpráva:

Okresní agrární komora v Přerově, Wurmova 2, 750 02 Přerov, IČ 47674407, se na statutární 
město Přerov obrátilo s žádostí o finanční záštitu a podporu krajských dožínek, které se 
uskuteční ve dnech 30. – 31. 8. 2014 v Přerově. Záštitu nad konáním akce převzal hejtman 
Olomouckého kraje. Cílem je přilákat nejen odbornou veřejnost, ale celé rodiny s dětmi, na 
oslavu celoroční práce zemědělců. Jde o lidovou slavnost na ukončení žní s předáváním 
dožínkových věnců. V rámci akce se uskuteční bohatý kulturní program s hudební produkcí, 
doprovodný program a odborný program. Požadovaná dotace ve výši 150 tisíc Kč představuje 
cca 15% z celkových nákladů.
Podrobnější informace jsou uvedeny v žádosti, která je přílohou materiálu.


