
Pořadové číslo:  29/4 

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 12.6.2017 

Návrh pro 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 6. 2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Dotace Společnosti pro orbu České republiky na 44. mistrovství republiky v orbě v 

Přerově 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Společnost pro orbu České 

republiky, z.s. se sídlem Praha 1, Těšnov 17, IČ: 17049954, na částečnou úhradu nákladů 

spojených s konáním 44. mistrovství republiky v orbě v Přerově. Veřejnoprávní smlouva 

bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 

2017, 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v 

tis. Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní 

činnosti j. n. 

(rezerva) 

201 732,3 * - 150,0 201 582,3 

1098 110 Ostatní výdaje 

na zemědělství 

0,0 + 150,0 150,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  

ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 Dotační 22 436,3 * + 150,0 22 586,3 



programy, ostatní 

dotace a dary 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3 pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova se zabývala touto žádostí na své 70. schůzi konané dne 25. 5. 2017. Předložený 

návrh je v souladu s usnesením rady č. 2768/70/4/2017 .  

 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání.  

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem návrhů do orgánů města. Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení 

rozpočtu o 150 000 Kč – na poskytnutí předmětné individuální dotace. K tomuto účelu bude použita 

část rezervy určená k financování dosud nerozpočtovaných výdajů. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Společnost pro orbu České republiky, z. s. požádala o individuální dotaci na zajištění 44. mistrovství 

republiky v orbě, které se bude konat 30.9.2017 v Přerově. Tato společnost požádala o dotaci ve výši 

150 tis. Kč, které by použila na propagaci, ubytování a stravování, dopravu techniky a další 

organizační náklady (WC, ochranky, lékařská služba, úprava soutěžních pozemků, označení parcel, 

startovní čísla, pohonné hmoty pro soutěžící,...). Celkové náklady akce jsou 650 tis. Kč. 

Vzhledem k tomu, že mistrovské soutěže v orbě mají v České republice dlouholetou tradici a 

vzhledem k tomu, že stále narůstá počet soutěžících, konají se také krajská kola. Tato akce je pro 

město příležitostí pro pozitivní propagaci v rámci republiky. 

  

Žádost je uvedena v příloze.  

 

 


