
Pořadové číslo:  5/4 

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 17.04.2019 

Návrh pro 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 30. 4. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v oblasti kultury 

žadatelům uvedeným v důvodové zprávě. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova po projednání materiálu na své 13. schůzi konané dne 4.4.2019 usnesením č. 

371/13/5/2019  podává návrh neschválit poskytnutí dotací, jak je uvedeno v  důvodové zprávě.  

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál ke schválení. 

 

Důvodová zpráva: 

Subjekty, které jsou uvedeny níže, požádaly o poskytnutí individuální dotace. Kancelář primátora 

vyzvala žadatele o předložení všech povinných podkladů k žádostem o dotaci a provedla bodové 

hodnocení žádostí dle kritérií dotačního programu pro rok 2019. Tyto žádosti předložila k projednání 

Komisi pro cestovní ruch, kulturu a památky. Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky podala 

svým usnesením návrh:  

  

  

1. neposkytnout finanční podporu následujícím žadatelům: 

 subjektu Pavel Čadík, se sídlem Nesovice 38, Nesovice 68333, IČ: 44099274, který žádal o 



podporu projektu Kinematograf 100 - tour s projekcemi věnovanými výročím v roce 2019 s 

odůvodněním, že projekt nemá přímou souvislost s Přerovem a vztah k městu. Subjekt nežádal o 

podporu v rámci dotačního programu statutárního města Přerova na rok 2019, nesplnil by 

podmínky dotačního programu statutárního města Přerova na rok 2019.  

  

 subjektu Pavel Novák, se sídlem Kabelíkova 2675/12, 750 02 Přerov I - Město, IČ: 64596737, 

který žádal o podporu kulturního projektu PAVEL NOVÁK "10" - vzpomínkový koncert k 10. 

výročí úmrtí Pavla Nováka. Subjekt nežádal o podporu v rámci dotačního programu statutárního 

města Přerova na rok 2019. Na základě bodového hodnocení dosáhl žadatel menší počet bodů, než 

byl nejnižší počet bodů u žadatelů o dotaci v klasickém dotačním programu; dle tohoto hodnocení 

by nedosáhl na dotaci. 

  

2. komise nepřijala usnesení k žádosti o podporu subjektu Taneční škola Puls, spolek, se sídlem 

Osmek 11, 750 00 Přerov, IČ:70868514 na podporu akce Dreamers/ Snílci - taneční muzikál, 

který měl premiéru v lednu v Kině Hvězda, s připravovanými reprízami. Subjekt nežádal o 

podporu v rámci dotačního programu statutárního města Přerova na rok 2019. Na základě 

bodového hodnocení dosáhl žadatel menší počet bodů, než byl nejnižší počet bodů u žadatelů o 

dotaci v klasickém dotačním programu; dle tohoto hodnocení by nedosáhl na dotaci. 

 

 

 


