
Pořadové číslo: 17/5

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 9.5.2016

Návrh pro 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 5. 2016

Zpravodaj: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru

Název návrhu:

Dotace pro J. Bláhovou na akci Galavečer v Dubu

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč subjektu Jitka Bláhová, IČ: 14787725, se sídlem 
Praha 4, Pod Pekařkou 1186/15, na Benefiční Galavečer v Dubu.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova svým usnesením č. 1435/42/5/2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
neschválit poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč subjektu Jitka Bláhová, IČ: 14787725, se sídlem 
Praha 4, Pod Pekařkou 1186/15, na Benefiční Galavečer v Dubu.

Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání a nedoporučuje poskytnutí dotace. Účel 
požadované dotace bylo možné řešit podáním žádosti v rámci Dotačního programu statutárního města 
Přerova na podporu oblasti kultury pro rok 2016, který byl řádně vyhlášen na podzim roku 2015.

Důvodová zpráva:

Paní Jitka Bláhová, IČ: 14787725, se sídlem Praha 4, Pod Pekařkou 1186/15, žádá o poskytnutí dotace 
na Benefiční Galavečer v Dubu. 

Benefiční Galavečer v Dubu proběhne 14. května 2016 a jedná se o pátý ročník setkávání obyvatel 
všech regionů, které v minulosti postihly ničivé povodně. Galavečer se koná v kostele Očišťování 
Panny Marie v Dubu nad Moravou, který se nachází na křižovatce těchto regionů. Na akci vystoupí 



Eva Pilarová a uskuteční se zde i výstava fotografií Nadačního fondu Mathilda. V roce 2015 tuto akci 
navštívilo přes 500 návštěvníků. V letošním roce bude výtěžek ze vstupného věnován Nadačnímu 
fondu Malý Noe z Přerova a na opravy kostela v Dubu nad Moravou.

Paní Jitka Bláhová si v řádném termínu nepodala žádost v rámci vyhlášeného Dotačního programu 
statutárního města Přerova.

V roce 2015 byla na výše uvedenou akci schválena dotace ve výši 5.000,- Kč v rámci dotačního 
programu v oblasti kultury.


