
Pořadové číslo: 13/8

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 11.1.2016

Návrh pro 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 1. 2016

Zpravodaj: Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru Kanceláře primátora

Název návrhu:

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2016

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

1. schvaluje nevyřazení žádosti ev. č. DSZ-B-013/16 z „Dotačního programu na podporu 
oblasti sociální a zdravotní pro rok 2016“ z důvodu nedodržení termínu vyúčtování dotace v 
roce 2014,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.3.2016

2. schvaluje vyřazení žádosti s ev. číslem GKU 051/2016 a GKU 052/2016 z „Dotačního 
programu na podporu oblasti kultury pro rok 2016“ z důvodu nesplnění podmínek dotačního 
programu – nejedná se o provoz kulturního zařízení,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.3.2016

3. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací žadatelům v níže 
uvedených oblastech v částkách uvedených ve sloupci „Návrh Rady města Přerova“:
a) kultura ve výši 2 030 000,- Kč,



b) sport ve výši 10 788 000,- Kč,
c) volný čas ve výši 268 300,- Kč,
d) sociální a zdravotní ve výši 3 384 000,- Kč,

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů v 
jednotlivých oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.3.2016

4. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právních jednání 
dle bodu 3 usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jejich uzavření a podpisu,

5. neschvaluje poskytnutí dotace a uzavření smluv o poskytnutí dotací v oblasti kultury, sportu, 
volného času a oblasti sociální a zdravotní žadatelům, u kterých je ve sloupci „Návrh Rady 
města Přerova“ uvedena nulová výše dotace (viz přílohy důvodové zprávy).

VARIANTA II

1. schvaluje nevyřazení žádosti ev. č. DSZ-B-013/16 z „Dotačního programu na podporu 
oblasti sociální a zdravotní pro rok 2016“ z důvodu nedodržení termínu vyúčtování dotace v 
roce 2014,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.3.2016

2. schvaluje vyřazení žádosti s ev. číslem GKU 051/2016 a GKU 052/2016 z „Dotačního 
programu na podporu oblasti kultury pro rok 2016“ z důvodu nesplnění podmínek dotačního 
programu – nejedná se o provoz kulturního zařízení,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.3.2016

3. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací žadatelům v níže 
uvedených oblastech v částkách uvedených ve sloupci „Návrh příslušného výboru ZM“:
a) sport ve výši 10 788 000,- Kč, 
b) volný čas ve výši 268 300,- Kč,
c) sociální a zdravotní ve výši 3 384 000,- Kč,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.3.2016

4. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací žadatelům v oblasti 
kultury v částkách uvedených ve sloupci „Návrh Rady města Přerova“ ve výši 2 030 000,-
Kč,



Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů v 
jednotlivých oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.3.2016

5. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právních jednání 
dle bodu 3 a 4 usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jejich uzavření a podpisu,

6. neschvaluje poskytnutí dotace a uzavření smluv o poskytnutí dotací v oblasti:
a) kultury žadatelům, u kterých je ve sloupci „Návrh Rady města Přerova“ uvedena nulová 
výše dotace (viz příloha důvodové zprávy), 
b) sportu, volného času a oblasti sociální a zdravotní žadatelům, u kterých je ve sloupci „ 
Návrh příslušného výboru ZM“, uvedena nulová výše dotace (viz přílohy důvodové zprávy).

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala předlohu na své 32. schůzi konané dne 10. 12. 2015 a usnesením číslo 1105/32/8/2015 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit znění varianty I.

Odbor sociálních věcí a školství:

doporučuje schválit znění varianty II.

Stanovisko kanceláře primátora: 

Kancelář primátora zpracovala přijaté žádosti v oblasti kultury a předložila k projednání Komisi pro 
cestovní ruch a kulturu. V příloze za oblast kultury jsou ve sloupci „Návrh Rady města Přerova“ 
uvedeny návrhy na přidělení dotací tak, jak je doporučuje ke schválení Komise cestovního ruchu a 
kultury. Kancelář primátora podporuje vyřazení žádosti s ev. číslem GKU 051/2016 a GKU 052/2016 
z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu – nejedná se o provoz kulturního zařízení.


