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Název materiálu:

Záměr na poskytnutí dotace pro Obec Radslavice na obnovu hrobky Františka 
Slaměníka

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 86.000,- Kč subjektu Obec Radslavice, se sídlem 
Na Návsi 103, 751 11 Radslavice, IČ: 00301884, na obnovu hrobky Františka Slaměníka.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala materiál na své svhůzi 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:

Obec Radslavice má zájem provést obnovu hrobky Františka Slaměníka, který je čestným 
občanem Radslavic a zároveň také nejvýznamnějším rodákem této obce. Obec nechala 
zpracovat Restaurátorský záměr na rekonstrukci hrobky a jejího příslušenství s odhadem 
nákladů ve výši 172 tisíc Kč. Obec se snaží o získání dotace, ale i když je hrobka v jejím 
majetku, je problémem umístění v jiném katastrálním území. Vzhledem k tomu, že osobnost 
Františka Slaměníka je významnou osobností města Přerova, požádala obec Radslavice o 
finanční podporu ve výši 50% předpokládaných nákladů. 

František Slaměník - pedagog, komeniolog, redaktor a stavovský vůdce moravského 
učitelstva. Z jeho popudu vzniklo na přelomu let 1887/88 první Muzeum Komenského na 
světě, kterého byl správcem a hlavním mecenášem. Slaměník téměř 28 let redigoval časopis 
Komenský. Celý život se zabýval sběrem a shromažďováním českobratrských tisků a 
komenián. Získal vzácný materiál, který je dnes nepochybně tím nejcennějším, co v naší 
republice máme. Na jeho památku je umístěna na jedné z měšťanských škol v Palackého ulici 
pamětní deska s reliéfem jeho portrétu a textem a pojmenována i jedna z přerovských ulic.


