
Pořadové číslo:  34/4 

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 5.12.2017 

Návrh pro 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 12. 

2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Mimořádná finanční dotace pro Český svaz chovatelů, z. s., Okresní organizace Přerov 

na akci XIV. Výstava Moravy a Slezska 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Český svaz chovatelů, z. 

s., Okresní organizace Přerov, se sídlem Kojetínská 764/7, Přerov I - Město, 750 02, 

IČ:00448915, na akci XIV. Výstava Moravy a Slezska. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

  

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. 

(individuální dotace) 

44,6 - 15,0 29,6 

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 50,0 + 15,0 65,0 

 
 

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 po projednání na schůzi konané dne 23.11.2017 usnesením č. 3346/1/4/2017 

nepřijala návrh usnesení podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 

15.000,- Kč.  



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 15 000 Kč – na poskytnutí výše uvedené dotace. K tomuto účelu bude převedena část 

rezervy vyčleněná na individuální dotace. Závazný ukazatel se nemění. 

 

Důvodová zpráva: 

Český svaz chovatelů, z. s. Okresní organizace Přerov, požádal o poskytnutí finanční dotace na akci 

XIV.Výstava Moravy a Slezska. 

Tato výstava je třetí největší výstavou v České republice. Je pořádána za přispění Ministerstva 

zemědělství ČR, pod záštitou Ing. Milana Klimeše, náměstka hejtmana Olomouckého kraje, 

poslankyně MUDr. Jitky Chalánkové a Regionální agentury pro zemědělství Přerov. 

Subjekt podal žádost o dotaci na tuto akci v rámci Dotačního programu statutárního města Přerova na 

podporu kultury pro rok 2017, který byl vyhlášen na podzim roku 2016. Subjektu nebyla udělena 

dotace z důvodu nedosažení potřebného počtu bodů. 

Žádost o finanční dotaci Českého svazu chovatelů, z. s., Okresní organizace Přerov, byla 

projednána s primátorem Mgr. Vladimírem Puchalským.  

 

 


