
Pořadové číslo:  31/6 

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 7.9.2017 

Návrh pro 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 9. 2017 

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Vyhlášení dotačních programů pro rok 2018 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené dotační programy ve znění dle přílohy 

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2018 takto: 

 

 Dotační program na podporu oblasti kultury pro rok 2018 s tím, že předpokládaný 

objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2018 na podporu účelu 

stanoveného v tomto dotačním programu činí 1 998 000 Kč, 

 

 Dotační program na podporu oblasti sportu pro rok 2018 s tím, že předpokládaný 

objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2018 na podporu účelu 

stanoveného v tomto dotačním programu činí 12 420 000 Kč,  

 

 Dotační program na podporu oblasti volného času pro rok 2018 s tím, že 

předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2018 na 

podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 464 600 Kč,  

 

 Dotační program na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2018 s tím, že 

předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2018 na 

podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 3 891 600 Kč, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 21.9.2017 

 



2. vyzývá žadatele k předložení žádosti dle přílohy Dotační programy statutárního města 

Přerova pro rok 2018 za těchto podmínek: 

 

 žádosti budou podávány v termínu od 23. 10. 2017 do 3. 11. 2017, 

 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34   

 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 20. 9. 2017 v Městském informačním centru 

na nám. TGM a na pracovištích: 

 Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 

750 11 Přerov 2 - při žádosti o dotaci v oblasti kultury 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště 

Smetanova 7), 750 11 Přerov 2 - při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času 

nebo v oblasti sociální a zdravotní. 

Od tohoto data budou tiskopisy rovněž k dispozici na webových stránkách města 

www.prerov.eu. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 21.9.2017 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 75. schůzi konané dne 24. 8. 2017 a podává návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Výbor pro školství a sport: 

projednal Dotační program na podporu oblasti sportu a volného času pro rok 2018 a doporučuje 

Zastupitelstvu města Přerova schválit vyhlášení dotačního programu pro rok 2018 včetně finančního 

limitu pro podporované oblasti.   

 

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování: 

projednal Dotační program na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2018 a doporučuje 

Zastupitelstvu města Přerova schválit vyhlášení dotačního programu pro rok 2018 včetně finančního 

limitu pro podporované oblasti.   

 

Kancelář primátora: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. Pro upřesnění lze uvést, že 

dojde ke změně způsobu spolufinancování tradičního jazzového festivalu. Město se stane 

plnohodnotným spolupořadatelem akce, včetně spolupodílu na financování, který bude řešený 

prostřednictvím příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova. V tomto duchu 

byl upraven návrh dotačního programu a v rámci přípravy rozpočtu na rok 2018 bude také navržena 

patřičná úprava příspěvku KIS pro příští rok (účelově vázaný příspěvek na zajištění festivalu ve výši 

900 tis. Kč).   

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Odbor ekonomiky: 

V případě schválení výše uvedeného návrhu bude předmětný objem finančních prostředků zahrnut do 

návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2018, přičemž uvedené navýšení, k němuž dochází 

v porovnání s objemem vymezeným na rok 2017, bude na úkor jiných výdajů. 



Vzhledem k tomu, že je navrženo navýšení zdrojů na poskytování dotací, odbor ekonomiky 

doporučuje, aby byla ponechána dostatečná rezerva na poskytování individuálních dotací, která 

pokryje i oblasti nezařazené v dotačních programech. Pro doplnění uvádíme, že v letošním roce již 

bylo na individuální dotace, nad rámec vyčleněné rezervy (282 tis. Kč), schváleno dalších 699 tis. Kč. 

 

 

 

 

 

 

 


