
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:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Navrhovatel:  Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Dotace pro Moravský institut vzdělávání, o.p.s. na účast žáků na světovém finále Dance 

World Cup 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Moravský institut 

vzdělávání, o.p.s., se sídlem Přerov, Sokolská 520/26, IČ: 01705083, na účast žáků Moravské 

školy tance na světovém finále Dance World Cup v Německu. 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 210 Ostatní činnosti 

j. n. 

(individuální 

dotace) 

14,5  - 9,5 5,0 

6409 219 Ostatní činnosti 

j.n. (rezerva) 

164 074,0 * - 10,5 164 063,5 

3419 610 Ostatní 

zájmová 

činnost a 

rekreace 

0,0 + 20,0 20,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 



ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  Dotační 

programy, ostatní 

dotace a dary 

22 586,3 * + 10,5 22 596,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání 

 

Odbor ekonomiky 

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

zpracovatelem předloh do orgánů města. Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – převod 

finančních prostředků ve výši 20 000 Kč za účelem poskytnutí dotace. Budou převedeny finanční 

prostředky z rezervy vyčleněné na individuální dotace a dary, ale jelikož tato je již téměř vyčerpaná, 

zbývající finanční prostředky budou převedeny z rezervy na nerozpočtované výdaje. 

 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova se zabývala touto žádostí na své 69. schůzi konané dne 11. 5. 2017. Předložený 

návrh je v souladu s usnesením rady č. 2693/69/4/2017.  

 

 

Důvodová zpráva: 

Moravský institut vzdělávání, o.p.s. požádal o individuální dotaci na reprezentaci města Přerova na 

světovém finále taneční soutěže Dance World Cup. Soutěž se uskuteční v Německu v termínu od 

23.6.-1.7.2017. Kvalifikováno bylo šest žáků z Přerova v kategorii Současný tanec.  

Celkové náklady na šest účastníků jsou vyčísleny na 38 760,- Kč.  

  

Jmenovanému subjektu byla v roce 2016 schválena dotace ve výši 24.000,- Kč v oblasti kultury a 

8.000,- Kč v oblasti volného času. Vše bylo řádně vyúčtováno.  

 

 


