
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 dotace - podpora de minimis Pekárna Racek, s.r.o. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace - podpory de minimis ve výši 120.000,- Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de minimis na rok 2018 mezi 

statutárním městem Přerovem a subjektem Pekárna Racek, s.r.o., se sídlem gen. Štefánika 

135/38, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 625 82 178 na pokrytí části mzdových nákladů 

prodavačky v podnikové prodejně v místní části Žeravice, a to za podmínky schválení 

rozpočtu na rok 2018, 

 

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

poskytnutí dotace - podpory de minimis na rok 2018 dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova materiál projednávala na své 81. schůzi konané dne 23. listopadu 2017. Svým 

usnesením 3344/81/4/2017 podává zastupitelstvu návrh schválit poskytnutí dotace - podpory de 

minimis tak, jak je uvedeno v návrhu. 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál ke schválení.  

 

 



Důvodová zpráva: 

V průběhu letošního roku proběhla řada jednání ve věci zachování podnikové prodejny v místní části 

Žeravice. S ohledem na výši nákladů spojených s provozem prodejny a nízké tržby, vykazuje prodejna 

provozovaná Pekárnou Racek, s.r.o. ztrátu. Proto se vážně zvažovala možnost ukončení provozu. 

Občané místní části prostřednictvím místního výboru projevili zájem o zachování prodejny s tím, že se 

dohodlo, aby částka ve výši 120 tisíc Kč na zachování prodejny Racek v Žeravicích (z peněz 

vyčleněných "na hlavu") byla jako částka na individuální dotaci (podpora de minimis) začleněna do 

rozpočtu pro místní část Žeravice vedeného na Kanceláři primátora. Tato částka bude použita na 

částečnou úhradu mzdových nákladů prodavačky v této prodejně.  

Tento postup byl dodržen a Kancelář primátora nyní zajišťuje projednání poskytnutí dotace a uzavření 

smlouvy v orgánech města.  

Částka ve výši 120 tisíc korun je pro individuální dotace v rozpočtu Kanceláře primátora vyčleněna 

účelově na zachování prodejny potravin Pekárny Racek Na Návsi v Žeravicích.  

 

 


