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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 3.9.2014

Předloha pro 25. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 9. 
2014

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

Zpracovatel: Ing. DANIELA NOVOTNÁ, vedoucí odboru Kanceláře primátora
OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
Ing. EVA ŘEZÁČOVÁ, vedoucí oddělení rozpočtu
Ing. TOMÁŠ PŘIKRYL, referent oddělení rozpočtu
HANA CHMELÍČKOVÁ, referent oddělení organizačního

Název materiálu:

Dotace pro Okresní agrární komoru v Přerově na Krajské dožínky v Přerově

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Okresní agrární komora v 
Přerově, se sídlem Wurmova 2, 750 02 Přerov, IČ: 47674407, na Krajské dožínky v 
Přerově.

2. schvaluje následující úpravy 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

32 780,0 * + 150,0 32 930,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3319 110 Ostatní 0,0 + 150,0 150,0



záležitosti 
kultury

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé
podpory a 
grantový 
program

24 771,1 * + 150,0 24 921,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala materiál na své schůzi konané dne 25.8.2014. Usnesením č. 
3708/97/3/2014 podala návrh Zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace v uvedené výši.

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 ze zvýšených příjmů na poplatku Odvod z výherních hracích přístrojů.

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.


