
Pořadové číslo:  39/5 

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 11.05.2018 

Návrh pro 39. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 21. 5. 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 na natáčení filmu pro studenta režie na Filmové a televizní fakultě Akademie 

Múzických Umění v Praze 

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 M*** J***na podporu natáčení 

filmu. 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) 

184,8 - 20,0 164,8 

3392 110 Zájmová činnost v kultuře 205,0 + 20,0 225,0 

 
 

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 Přerova po projednání na schůzi konané dne 2. 5. 2018 usnesením č. 3772/91/5/2018 

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: 

Pan M*** Je***, ***, student režie na Filmové a televizní fakultě Akademie Múzických Umění v 

Praze, požádal o poskytnutí podpory ve výši 20 tis. Kč na natáčení filmu. Jedná se o ročníkové cvičení 

pana J***. Film by se měl natáčet na Přerovsku, ať už z důvodu charismatu prostředí důležitého pro 

konkrétní příběh, vazeb režiséra na tento kraj, tak také z důvodu dostupnosti potřebného zázemí. 

Předpokládá se také spolupráce s Divadlem Dostavník, případně dalšími Přerovany. Výsledný snímek 

by měl být přihlášen na různé filmové festivaly, aby tento film mělo možnost shlédnout co nejširší 

publikum. Premiéra filmu by měla být uskutečněna v Přerově. Celkový rozpočet je předpokládán ve 

výši cca 130 tis. Kč. Finančně natáčení filmu podpoří také Akademie Múzických Umění v Praze. 

  

Žádost je uvedena v příloze.  

 

 


