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Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Střední 

průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem Havlíčkova 377, 750 02 Přerov, IČ: 

70259925, na částečnou úhradu nákladů spojených s oslavami výročí založení tohoto 

subjektu. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města pro rok 2019, 

 

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) 

142,8 - 10,0 132,8 

3122 110 Střední odborné školy 0,0 + 10,0 10,0 

 
 

3. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova po projednání materiálu na své 16. schůzi, konané dne 23. května 2019, 

usnesením č. 482/16/4/2019 podává návrh schválit poskytnutí dotace dle předloženého návrhu. 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál ke schválení. 

 

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 – posílení 

rozpočtu za účelem poskytnutí výše uvedené dotace. Budou převedeny zdroje rezervy vyčleněné na 

individuální dotace a dary. Závazný ukazatel se nemění 

 

Důvodová zpráva: 

Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem Havlíčkova 377, 750 02 Přerov, IČ: 

70259925 požádala o poskytnutí podpory na částečnou úhradu nákladů spojených s oslavami 130. 

výročí založení, které budou probíhat ve dnech 18. a 19. října 2019. Finanční prostředky budou 

použity na vydání almanachu. 

Subjekt nepodal žádost v rámci Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019. 

  

Žádost je uvedena v příloze.  

 

 


