
Pořadové číslo: 10/7

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: Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
Mgr. Petr Hrbek, Vedoucí úseku

Název návrhu:

Finanční spoluúčast statutárního města Přerova při zapojení základních škol do 
projektu Příběhy našich sousedů – Paměť národa 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 26 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a společností Post Bellum o.p.s., IČ: 
26548526, se sídlem Sněmovní 174/7, Malá Strana, 118 00 Praha 1, jako příjemcem, na 
spoluúčast statutárního města Přerova a partnerství v projektu „Příběhy našich sousedů“. 
Projektu se zúčastní čtyři dokumentaristické týmy ze základních škol zřizovaných statutárním 
městem Přerovem.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2015

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem dotační smlouvy dle bodu 1 
tohoto usnesení.

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:
PAR ORJ VÝDAJE (v 

tis. Kč)
rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet po 
úpravě

3113 610 Základní školy 23 247,5 - 26,0 23 221,5
3113 610 Základní školy 

(dotace)
0,0 + 26,0 26,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU



ORJ VÝDAJE (v tis. 
Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

61X Školská zařízení 42 895,9* - 26,0 42 869,9
Dotace, přímé 
podpory a 
grantový program

26 214,3 + 26,0 26 240,3

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2015

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 26. schůzi konané dne 17. 09. 2015 a usnesením číslo 776/26/8/2015. 

Odbor sociálních věcí a školství:

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Odbor ekonomiky:

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové 
opatření – převod finančních prostředků ve výši 26 000 Kč – za účelem poskytnutí dotace. Bod 3. 
usnesení nebyl projednán Radou města Přerova.

Důvodová zpráva:

Obecně prospěšná společnost Post Bellum oslovila náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila s 
žádostí o zvážení zapojení žáků 8. a 9. tříd základních škol do projektu „Příběhy našich sousedů“ za 
region střední Moravy. Cílem projektu je prostřednictvím projektové výuky a s využitím vzpomínek 
pamětníků reflektovat historii 20. století. Žáci se v rámci projektu stanou rozhlasovými nebo 
televizními dokumentaristy a na základě osobního setkávání zpracovávají osudy pamětníků 
významných událostí 20. století, kteří žijí v jejich sousedství. K dispozici budou mít moderní 
nahrávací techniku, odborné rady profesionálů z redakcí i pomoc před sestříháním závěrečné 
prezentace. Úspěšné reportáže budou vysílány v rozhlase nebo regionální televizi a stanou se součástí 
sbírky vzpomínek s názvem“ Paměť národa“.

Z přerovských základních škol se do projektu zapojí následující žákovské týmy:
 Základní škola Přerov, Želatovská 8 – 2 týmy
 Základní škola Přerov, Svisle 13 – 1 tým
 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – 1 tým

Náklady na celkovou realizaci projektu v regionu střední Moravy činí 400 000,- Kč a finanční 
spoluúčast zřizovatelů základních škol za jeden dokumentaristický tým činí 6 500,- Kč. Tato částka 
zahrnuje zejména odměny zapojeným pedagogům, kteří na projektu pracují nad rámec běžného 
vyučování, dále na organizaci workshopů pro žákovské týmy ve studiu Českého rozhlasu a zpracování 
pořízené nahrávky pro mezinárodní archiv vzpomínek Paměť národa. Statutární město Přerov bylo 
organizátorem požádáno o poskytnutí daru, nicméně s ohledem na ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné předmětnou 



záležitost řešit uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace. Partnerství v projektu přináší každému 
zapojenému městu publicitu na celorepublikové úrovni, protože projekt je vděčným námětem pro 
zpravodajské a publicistické pořady celoplošných médií.
Odbor sociálních věcí a školství považuje projekt za velmi zajímavou možnost zpestření výuky v 
hodinách dějepisu s přesahem i do dalších vyučovacích předmětů. Finanční prostředky na pokrytí výše 
uvedené dotace ve výši 26 000,- Kč budou pokryty z přiděleného rozpočtu Odboru sociálních věcí 
a školství. 


