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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 "Nadační fond Přerovského jazzového festivalu" 

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 "Nadační fond 
Přerovského jazzového festivalu", se sídlem Přerov, Kratochvílova 1, IČ: 49558005, 
na náklady spojené se zabezpečením XXXI. Československého jazzového festivalu.

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

34 020,0 * + 150,0 34 170,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3319 110 Ostatní 230,0 * + 150,0 380,0



záležitosti 
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

25 246,1 * + 150,0 25 396,1

* 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:

Ředitel Československého jazzového festivalu pan Rudolf Neuls se obrátil na pana primátora 
s žádostí o poskytnutí finančních prostředků, které by byly použity na zabezpečení XXXI. 
Československého jazzového festivalu. Důvodem jsou jednak problémy při získávání 
finančních prostředků od sponzorů, kdy jednání sice probíhají podobně jako v uplynulých 
letech, avšak jsou zdlouhavější a získané finanční částky jsou nižší. Navíc v souvislosti s 
letošním kulatým výročím Přerovského jazzového festivalu se také zvažuje záměr rozšířit 
program festivalu pro širší publikum (např. uspořádání samostatného koncertu Martina 
Chodúra). 

Letos je to právě 30 let, co byla obnovena tradice pořádání jazzových koncertů v Přerově –
pod názvem Přerovský jazzový festival si díky svým uměleckým kvalitám jazz v Přerově 
natrvalo získal stovky příznivců. Zároveň si letos Přerov připomene 31. výročí od uskutečnění 
1. Československého jazzového festivalu. Příznivci jazzu zaznamenají dramaturgické změny 
– po jarním prologu proběhnou koncerty v říjnu a listopadu, v případě schválení dotace se 
uskuteční výše uvedený koncert jako závěrečné vystoupení festivalu. Navíc pátek 17. října 
bude dopoledne Městský dům patřit „jazzové dílně“ – jedná se o jazzové dopoledne pro žáky 
přerovských středních škol, na kterém bude hrát Big Band LJD (letní jazzové dílny), který je 



složen z amerických a českých lektorů a doplněn o vybrané frekventanty ze zmíněné letní 
jazzové dílny. 

V letošním roce byla "Nadačnímu fondu Přerovského jazzového festivalu" poskytnuta přímá 
podpora ve výši 900.000,- Kč na XXXI. Československý jazzový festival.


