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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 11.6.2014

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. TOMÁŠ PŘIKRYL, referent oddělení rozpočtu
HANA CHMELÍČKOVÁ, referent oddělení organizačního

Název materiálu:

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

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Nadační fond 
GAUDEAMUS, se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, IČ: 25228633, na finále 
XXIII. ročníku mezinárodní dějepisné soutěže studentů gymnázií,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
Ostatní 
činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

304,0 * - 5,0 299,0

6409 110 Ostatní 
činnosti j. n.

0,0 + 5,0 5,0

* 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 a usnesením č. 
3445/92/3/2014 podala návrh zastupitelstvu schválit záměr poskytnutí dotace.

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.

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.


