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Název materiálu:

Záměr na poskytnutí dotace pro Nadační fond GAUDEAMUS na finále XXIII. ročníku 
mezinárodní dějepisné soutěže studentů gymnázií

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč subjektu Nadační fond 
GAUDEAMUS, se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, IČ: 25228633, na finále XXIII. 
ročníku mezinárodní dějepisné soutěže studentů gymnázií.

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:

Nadační fond GAUDEAMUS, Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, IČ: 25228633, se na 
primátora obrátil s žádostí o finanční podporu finále XXIII. ročníku mezinárodní dějepisné 
soutěže studentů gymnázií, které se uskuteční 20. listopadu 2014 v Chebu. Soutěžit se bude ve 
znalostech historie Československa v období od vzniku v roce 1918 do vytvoření protektorátu 
v roce 1939. Do finále postoupili také žáci přerovského gymnázia Jakuba Škody. 

Finanční prostředky budou určeny na zakoupení knih o historii českých zemí pro 225 
účastníků a 75 pedagogů, kteří se finálové části soutěže zúčastní.


