
Pořadové číslo:  37/4 

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 9.3.2018 

Návrh pro 37. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 3. 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: 

Dotace pro KŘESŤANSKOU POLICEJNÍ ASOCIACI, z . s., na zhotovení pamětní 

desky obětem z řad policie a četnictva za německé okupace v období II. světové války. 

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 KŘESŤANSKÁ 

POLICEJNÍ ASOCIACE, z. s., se sídlem Zahradní 358, 251 01 Nupaky, IČ: 22888098 na 

zhotovení pamětní desky obětem z řad policie a četnictva za německé okupace v období II. 

světové války. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2018. 

 

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) 

266,8 - 20,0 246,8 

3326 110 Pořízení, zachování a obnova  

hodnot místního kulturního, 

národního a historického 

povědomí 

0,0 + 20,0 20,0 

 

 

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem smlouvy o poskytnutí dotace 

dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 



Rada města Přerova 

Rada města po projednání na schůzi konané dne 22. února 2018 usnesením č. 3613/86/4/2018 podává 

návrh schválit poskytnutí dotace dle předloženého návrhu. 

 

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 zdroje 

rezervy vyčleněné na individuální dotace a dary. Závazný ukazatel se nemění. 

 

Důvodová zpráva: 

KŘESŤANSKÁ POLICEJNÍ ASOCIACE, z. s., požádala ve spolupráci s plk. JUDr. Bc. Martinem 

Lebduškou, vedoucím územního odboru Policie České republiky Přerov, o finanční podporu ve výši 

20.000,- Kč na zhotovení pamětní desky obětem z řad policie a četnictva za německé okupace v 

období II. světové války. Pamětní deska "Památce účastníků protinacistického odboje v letech 1939 - 

1945 z řad příslušníků četnictva a policie okresu Přerov" bude umístěna na nároží budovy Policie ČR, 

U Výstaviště 18 v Přerově. Odhadovaná cena realizace se pohybuje kolem 70.000,- Kč. Projekt 

přislíbil podpořit také Olomoucký kraj a některé významné přerovské průmyslové podniky. K 

slavnostnímu odhalení desky by mělo dojít v roce 2018, v roce stého výročí vzniku Československa. 

  

Žádost je uvedena v příloze.  

 

 


