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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 Obec Radslavice na obnovu hrobky Františka Slaměníka

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 86.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Obec Radslavice, se sídlem 
Na Návsi 103, 751 11 Radslavice, IČ: 00301884, na obnovu hrobky Františka 
Slaměníka.

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč
PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
1355 230 Odvod z 

výherních
hracích 
přístrojů

31 540,0 * + 86,0 31 626,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3326 110 Pořízení, 

zachování a 
0,0 + 86,0 86,0



obnova 
hodnot 
místního 
kulturního, 
národního a 
historického 
povědomí

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé 
podpory a 
grantový 
program

26 076,1 * + 86,0 26 162,1

* 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 a usnesením č. 
3443/92/3/2014 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. V současné době jsou ovšem schváleny záměry na poskytnutí mimořádných 
dotací ve výši cca 1,2 mil. Kč, přičemž rezerva rozpočtu k tomuto účelu dosahuje pouze 
částky 0,3 mil. Kč. Za účelem posílení rozpočtu budou zapojeny zvýšené příjmy na poplatku 
Odvod z výherních hracích přístrojů.

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.


