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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 4.9.2014

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
Ing. EVA ŘEZÁČOVÁ, vedoucí oddělení rozpočtu
OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
Ing. TOMÁŠ PŘIKRYL, referent oddělení rozpočtu
HANA CHMELÍČKOVÁ, referent oddělení organizačního
Mgr.Ing. JAROMÍR DVOŘÁK, vedoucí oddělení ochrany a krizového 
řízení
IRENA PŘIVŘELOVÁ, referent oddělení ochrany a krizového řízení

Název materiálu:

Dotace pro Moravskou hasičskou jednotu, o.s. na reprezentaci družstva mladých hasičů 
HS MHJ Přerov na Mistrovství České republiky hry Plamen a dorostu 2014

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 Moravská hasičská jednota, 
o.s., se sídlem Zastávka, Stará osada 608, IČ: 49459317, na zabezpečení 
reprezentačního družstva mladých hasičů HS MHJ Přerov na Mistrovství České 
republiky hry Plamen a dorostu 2014,

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
Ostatní 
činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

299,0 * - 5,0 294,0

5512 110 Požární 
ochrana -

65,0 + 5,0 70,0



dobrovolná 
část

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala materiál na své schůzi konané dne 25.6.2014. Usnesením č. 
3532/93/3/2014  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.

Důvodová zpráva:

Mistrovství České republiky v požárním sportu dorostu "Plamen" se konalo ve dnech 2. až 6. 
července 2014 na atletickém stadionu VUT v Brně. 

Statutární město Přerov na tomto sportovním klání reprezentovalo družstvo dorostenců v 
počtu 14 osob, které zvítězilo v krajském kole ve sportovní soutěži Moravské hasičské 
jednoty, která požádala o dotaci ve výši 5.000,- Kč. Dotace bude použita výhradně pro 
zabezpečení účasti tohoto kolektivu (doprava, stravování a materiální zabezpečení) na této 
nejprestižnější soutěži, která je v rámci republiky pro mladé hasiče pořádána za širokého 
zájmu sdělovacích prostředků, s čímž úzce souvisí i propagace statutárního města Přerova.

Moravská hasičská jednota se bude podílet na nákladech spojených se zabezpečením 
reprezentačního družstva Přerov ve výši 30 - 50 % z celkových předpokládaných nákladů na 
účast v této soutěži.


