
Pořadové číslo: 10/5

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 5.10.2015

Návrh pro 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 10. 
2015

Zpravodaj: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

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

Název návrhu:

Žádost o dotaci Římskokatolické farnosti Přerova 

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 Římskokatolická farnost Přerov, se sídlem 
Kratochvílova 116/6, 750 02 Přerov, IČ: 45180199, na pietní uložení kosterních ostatků v 
kapli sv. Jiří,

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v 
tis. Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2324 Přijaté 
nekapitálové 
příspěvky a 
náhrady

911,3 + 15,0 926,3

PAR ORJ VÝDAJE (v 
tis. Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3322 110 Zachování a 
obnova 
kulturních 
památek

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

26 240,3 * + 15,0 26 255,3

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Materiál byl schválen na 27. schůzi Rady města Přerova.

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. Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření - posílení 
rozpočtu o 15 000 Kč za účelem poskytnutí mimořádné dotace. K zajištění tohoto požadavku budou 
do rozpočtu zapojeny dosud nerozpočtované příjmy. Odbor ekonomiky nedoporučuje poskytnutí 
mimořádné dotace, a to s ohledem na skutečnost, že k tomuto účelu nebyla v rozpočtu ponechána 
rezerva.

Důvodová zpráva:

Římskokatolická farnost Přerov se obrátila na primátora města s žádostí o dotaci ve výši 15 tis. Kč. 
Finanční prostředky by byly použity na nákup dvou kusů dubových rakví a úhradu práce pracovníků 
pohřební služby. Původní rakve se rozpadly a kosti v současné době leží volně na hliněné podlaze 
krypty. Jelikož probíhá generální oprava kaple sv. Jiří, je vhodné vyřešit tuto záležitost a důstojně 
uložit kosterní ostatky. 

Žádost je uvedena v příloze.


