
Pořadové číslo:  5/7 

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:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz chovatelů, z.s., Základní 

organizace Výkleky 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20 000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Český svaz 

chovatelů, z.s., Základní organizace Výkleky, IČ: 70902909, se sídlem Kojetínská 764/7, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s organizací 

Okresní výstavy drobného zvířectva v roce 2019. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 

2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2019 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n.  

(individuální dotace) 

226,8 * - 20,0 206,8 

3429 610 Ostatní zájmová činnost a 

rekreace 

(individuální dotace) 

26,0 * + 20,0 46,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 12. schůzi konané dne 21. 3. 2019 a podává návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Odbor ekonomiky: 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem návrhů do orgánů města. Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové 

opatření – posílení rozpočtu o 20 000 Kč k výše uvedenému účelu. Bude převedena část rezervy 

vyčleněná na individuální dotace a dary. Závazný ukazatel se nemění. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Subjekt Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Výkleky, IČ: 70902909, se sídlem Kojetínská 

764/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 167 000 Kč na 

částečnou úhradu nákladů spolku (zejména nákladů na pronájem výstaviště, energie, dopravu, 

cestovné, veterinární dozor, posuzovatele zvířat, dovoz zvířat, krmivo, ceny pro účastníky akce, 

propagaci a kancelářské potřeby) spojených s organizací Okresní výstavy drobného zvířectva, která se 

uskuteční ve dnech 28. – 30. 6. 2019 na přerovském výstavišti. 

  

Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Výkleky letos pořádá již 25. ročník Okresní výstavy 

drobného zvířectva (holubů, králíků, drůbeže a exotického ptactva). Výstavy se zúčastní 300 chovatelů 

z Moravy, Slezska i ze zahraničí. Tato akce je velmi oblíbená u veřejnosti, průměrně akci navštíví 1 

500 návštěvníků, kteří mají možnost vidět až 1 000 zvířat. Žadatel o dotaci předpokládá celkové 

náklady organizace akce ve výši 314 000 Kč.  

 

 


