
Pořadové číslo: 17/7

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 9.5.2016

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

Zpravodaj: Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru

Název návrhu:

Žádost o poskytnutí dotace – Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 17.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Základní umělecká škola 
Bedřicha Kozánka, Přerov, IČ 47184442, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, tř. 17. listopadu 
3443/2, na pořízení keramické pece pro potřeby výtvarného oboru základní umělecké školy. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 
programu statutárního města Přerova pro rok 2016,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.6.2016

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem smlouvy o poskytnutí dotace 
dle bodu 1 tohoto usnesení,

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 
Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 210 Ostatní činnosti 
j.n. 
(individuální 
dotace)

358,7 * - 17,0 341,7

3231 610 Základní 
umělecké školy

0,0 + 17,0 17,0



* počáteční stav navazuje na jiný návrh

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 42. schůzi konané dne 21. 4. 2016 a podává návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. Podotýká však, že 
požadovanou dotaci bylo možné řešit podáním žádosti v rámci Dotačního programu statutárního města 
Přerova na podporu oblasti volného času pro rok 2016, který byl řádně vyhlášen na podzim roku 2015.

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 17 000 Kč za účelem poskytnutí dotace. Budou 
převedeny zdroje rezervy vyčleněné na individuální dotace a dary. Závazný ukazatel se nemění.


