
Pořadové číslo:  41/4 

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 17.08.2018 

Návrh pro 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 8. 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 Dechový orchestr Haná Přerov, z. s. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Dechový orchestr 

Haná Přerov, z. s., IČ: 03789209, se sídlem Smetanova 291, 751 03 Brodek u Přerova, na 

částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na Mezinárodním hudebním festivalu ve 

španělské Barceloně. 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) 

103,9 - 80,0 23,9 

3392 110 Zájmová 

činnost v 

kultuře 

225,0 + 80,0 305,0 

 

 

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 12.7.2018 usnesením č. 4007/97/4/2018 

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 80 000 Kč za účelem poskytnutí dotace. Budou převedeny zdroje 

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

 

Důvodová zpráva: 

Dechový orchestr Haná Přerov, z. s. požádal o finanční příspěvek na částečnou úhradu nákladů 

spojených s účastí na Mezinárodním hudebním festivalu ve španělské Barceloně.  

Dechový orchestr Haná Přerov reprezentuje Přerov a Přerovsko již více než 40 let, obdržel mnohá 

ocenění z republikových i mezinárodních soutěží. V letošním roce dostal Dechový orchestr Haná 

pozvání na Mezinárodní hudební festival ve španělské Barceloně, který se bude konat v září 2018. 

Náklady na tento festival činí při účasti 65 členů téměř 500.000,- Kč.  

Subjekt podal žádost o dotaci v rámci dotačního programu statutárního města Přerova na rok 2018 v 

oblasti kultury, nesplnil však podmínky dotačního programu (sídlo a působnost na území statutárního 

města Přerova). 

  

Žádost je uvedena v příloze.  

 

 


