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Název materiálu:

Poskytnutí dotace Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě na dopravní 
konferenci

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Sdružení pro rozvoj dopravní 
infrastruktury na Moravě, se sídlem Přerov, nám. T. G. Masaryka 555/16, IČ: 
22866442 na dopravní konferenci "Střední Morava - křižovatka dopravních a 
ekonomických zájmů".

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

32 930,0 * + 30,0 32 960,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové rozpočet



opatření po úpravě
2229 110 Ostatní 

záležitosti v 
silniční 
dopravě

0,0 + 30,0 30,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé 
podpory a 
grantový 
program

24 921,1 * + 30,0 24 951,1

* 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. 
3709/97/3/2014 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:

Předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě Libor Lukáš požádal pana 
primátora o finanční příspěvek ve výši 30.000,- Kč a převzetí záštity nad dopravní konferencí 
"Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů". Konference se uskuteční 
25.9.2014 v Luhačovicích. Jedná se o aktivitu, kterou se obce střední Moravy snaží zviditelnit 
a medializovat problém nedostatečné dopravní infrastruktury v regionu. Účastníci loňské 
konference přijali závěry, které jsou formulovány v dokumentu "Luhačovická výzva 2013". 
Akce se uskuteční za podpory ministra dopravy České a Slovenské republiky a hejtmany 
Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje a předsedy Trenčianského a Žilinského 
samosprávného kraje.
V roce 2013 byla statutárním městem Přerovem na tuto akci poskytnuta dotace ve výši 
30.000,-- Kč. Dotace byla vyúčtována ve stanoveném termínu.

Žádost je uvedena v příloze.


