
Pořadové číslo: 7/4

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 1.6.2015

Předloha pro 7. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 6. 2015

Předkladatel: Ing. PETR MĚŘÍNSKÝ, náměstek primátora

Zpracovatel: Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru Kanceláře primátora
Hana Chmelíčková, Bc.
Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru ekonomiky
Tomáš Přikryl, Ing.

Název materiálu:

Žádost Nadace pro transplantaci kostní dřeně o finanční prostředky

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Nadace pro transplantaci kostní dřeně, IČ: 
45333378, se sídlem Plzeň, Na Roudné 123/212, na částečnou úhradu nákladů spojených se 
vstupem nových dárců do Českého národního registru.

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v 
tis. Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

8115 210 Změna stavu 
krátkodobých 
prostředků na 
bank. účtech

331 928,0 + 15,0 331 943,0

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 
Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

3599 110 Ostatní činnosti 
ve 
zdravotnictví

0,0 + 15,0 15,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. 
Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě



Dotace, přímé 
podpory a 
grantový program

24 150,3 * + 15,0 24 165,3

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřinského k jednání o uzavření právního úkonu v 
oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala materiál na své schůzi konané dne 21.5.2015. Usnesením č. 
472/18/4/2015 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace.

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. Na základě požadavku kanceláře primátora bylo zpracováno 
výše uvedené rozpočtové opatření, přičemž posílení rozpočtu je kryto ze zůstatku hospodaření města 
roku 2014.

Důvodová zpráva:

Nadace pro transplantaci kostní dřeně požádala o příspěvek na podporu rozvoje dárcovství a 
transplantaci kostní dřeně a léčby leukémie. Jedná se o nadaci, která pomáhá již od roku 1992 po celé 
České republice nemocným s onkologickým onemocněním krve, zejména s leukémiemi a lymfomy, 
ale i s dalšími život ohrožujícími krevními chorobami. Hlavní oblastí podpory jsou dárcovství a 
transplantace krvetvorných buněk. Podporují také zlepšování vybavení hemato-onkologických center a 
laboratoří, přispívají na vzdělávání, rozvoj vědy a výzkumu v oblasti hemato-onkologie a 
transplantační medicíny. 
Nadace doposud umožnila svými prostředky vyšetřit tisícovky dárců kostní dřeně a krvetvorných 
buněk a prostřednictvím registru dárců ČNRDD se podílela na záchraně více než tisícovky lidských 
životů nejen v České republice, ale i v zahraničí, když podpořila také zavedení moderních 
komunikačních systémů a databází registru a přispěla ke zkvalitnění procesu vyhledávání vhodných 
dárců. Řadě hemato-onkologických pacientů umožnila překlenovat obtížné období hmotné nouze při 
ztrátě nebo omezení finančního příjmu. Poskytla také příspěvky na vzdělávání zdravotníků a laiků, 
vybavení laboratoří a transplantačních center, výzkum v oboru hemato-onkologie a transplantační 
medicíny.
V Českém národním registru dárců dřeně je registrováno již 50 tisíc lidí. 

Z diskuze na zastupitelstvu vyplynulo, že se jedná o závažnou věc mimořádného charakteru, kterou by 
bylo vhodné podpořit.

Žádost je uvedena v příloze.


