
Pořadové číslo: 25/4

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 5.9.2014

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
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 Odbočku Svazu letců České republiky číslo 22 - generála JANOUŠKA -
PŘEROV na zabezpečení doprovodného programu k výstavě "Zkáza z nebe"

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Odbočka Svazu letců České 
republiky číslo 22 - generála JANOUŠKA - PŘEROV, se sídlem Přerov I-Město, 
Velká Dlážka 336/2, IČ: 75150158, na náklady spojené se zabezpečením 
doprovodného programu a výstavy k výročí letecké bitvy nad Moravou.

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

34 270,0 * + 25,0 34 295,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové rozpočet



opatření po úpravě
3319 110 Ostatní 

záležitosti 
kultury

480,0 * + 25,0 505,0

* 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

25 496,1 * + 25,0 25 521,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala materiál na své schůzi  konané dne 10.9.2014. Navrhované 
usnesení je v souladu s jejím usnesením.

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:

SSvaz letců ČR se obrátil na pana primátora s žádostí o poskytnutí finanční podpory na 
doprovodný program k výstavě "Zkáza z nebe", která je pořádaná k 70. výročí největší 
vzdušné bitvy nad Moravou. Finanční prostředky budou použity na spolufinancování dopravy 
účastníků akce z letiště, ubytování, pietní akty, tisk informačních letáků pro školy a další 
logistické zabezpečení.

Na doprovodný program k výstavě "Zkáza z nebe" byl v letošním roce schválen grant ve výši 
5.000,- Kč panu Dušanu Krpcovi. Výstava bude jedinečnou příležitostí shlédnout historické 
fotografie, části letadel a další artefakty, stejně jako možností pohovořit s pozoruhodnými 
muži, zapojenými přímo do těchto leteckých bojů. 

V rámci oslav sedmdesátého výročí letecké bitvy mezi USAF a německou Luftwaffe nad 
Moravou a uctění památky všech účastníků bitvy, která byla největší svého druhu na obloze 
dnešního Olomouckého kraje v roce 1944, navštíví Přerov řada zahraničních hostů – včetně 
žijících účastníků bojů. 



V letošním roce byl Odbočce Svazu letců České republiky číslo 22 - generála JANOUŠKA -
PŘEROV schválen grant ve výši 5.000,- Kč na vydání publikace "Válečné letecké dny nad 
Přerovem".

Žádost je uvedena v příloze.


