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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
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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
HANA CHMELÍČKOVÁ, referent oddělení organizačního
OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
Ing. EVA ŘEZÁČOVÁ, vedoucí oddělení rozpočtu
Ing. TOMÁŠ PŘIKRYL, referent oddělení rozpočtu

Název materiálu:

Dotace pro Taneční školu Puls Přerov na její činnost

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerovem a Taneční školou Puls Přerov, se sídlem 
Osmek 11, 750 02 Přerov, IČ: 70868514, na činnost Taneční školy Puls Přerov.

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

33 010,0 * + 20,0 33 030,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3319 110 Ostatní 

záležitosti 
200,0 * + 20,0 220,0



kultury
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé 
podpory a 
grantový 
program

25 001,1 * + 20,0 25 021,1

* 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. 
3712/97/3/2014 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:

Paní Alena Langerová se obrátila na pana primátora s žádostí o mimořádnou dotaci ve výši 
20.000,- Kč na zajištění chodu Taneční školy Puls Přerov. V současné době se taneční škola 
potýká s finančními problémy, které by mohly ohrozit její existenci. Dluží za pronájem 
20.000,- Kč. Finanční prostředky budou určeny na činnost včetně nájmu a služeb.

V letošním roce byl Taneční škole Puls Přerov schválen grant ve výši 20.000,- Kč na Taneční 
muzikál IN TIME a 10.000,- na provoz.

Žádost je uvedena v příloze.


