
Pořadové číslo:  35/4 

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 15.1.2018 

Návrh pro 35. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 22. 1. 2018 

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: 

Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury na rok 2018 – „Projekt 

100letá Republika“, Muzeum Komenského v Přerově.  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Muzeum 

Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní nám. 7, 750 02 Přerov, IČ: 

000 97 969, na přípravu a realizaci výstavního projektu 100letá Republika. 

 

2.  schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v 

tis. Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní 

činnosti j. n. 

(rezerva) 

33 463,7 - 200,0 33 263,7 

3392 110 Zájmová 

činnost v 

kultuře 

0,0 + 200,0 200,0 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační 

programy, ostatní 

dotace a dary 

20 949,9 + 200,0 21 149,9 

 

 

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 materiál projednávala na schůzi konané dne 11.1.2018, předkládaný návrh je v 

souladu s doporučením rady.  

 

 

 

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 – posílení 

rozpočtu o 200 000 Kč – na poskytnutí výše uvedené dotace. K tomuto účelu bude převedena část 

rezervy vyčleněná na oslavy 100. výročí založení republiky.  

 

 

Důvodová zpráva: 

Muzeum Komenského v Přerově připravuje v roce 2018 celoroční „Projekt 100letá Republika“, 

kterým v regionu Přerov a širším okolí přispěje k důstojnému průběhu oslav 100. výročí založení 

Československé republiky. V žádosti, kterou muzeum předložilo statutárnímu městu Přerovu je 

podrobněji popsán projekt, jeho cíle i způsob realizace. Jedná se o výstavní projekt, který se uskuteční 

ve dvou částech v přerovském zámku a bude doplněn cyklem přednášek, workshopů a komentovaných 

prohlídek. Významnou součástí projektu je také lektorovaný a samoobslužný edukační program pro 

děti a mládež. Celkový rozpočet akce je 543 tis. Kč, muzeum požádalo o dotaci ve výši 200 tis. Kč. 

Tato částka bude požita na informační panely (35), obrazové tisky(10), výrobu a instalaci dioramat 

(110), autorská práva (20), noční prohlídky (10), suvenýry a propagační předměty (15).  

Vzhledem k tomu, že město přikládá oslavám 100. výročí založení republiky vysokou důležitost, již 

při schvalování rozpočtu na rok 2018 vyčlenila do rezervy částku ve výši 1.000 tis. Kč právě na 

aktivity související s oslavami. I toto navýšení rozpočtu by mělo být realizováno právě z této rezervy.  

Podrobný popis projektu je v příloze materiálu.  

 

 


