
Pořadové číslo:  7/4 

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 14.08.2019 

Návrh pro 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 26. 8. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Vánoční oslavy - návrh na řešení přerovských vánočních trhů 2019 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

VARIANTA I 

1. schvaluje, aby vánoční trhy 2019 uspořádala příspěvková organizace Kulturní a informační 

služby města Přerova v rozsahu dle důvodové zprávy - varianta I, 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. 

(rezerva) 

280 621,1 * - 2 180,0 278 441,1 

 141 Kulturní a informační 

služby města 

Přerova 

17 701,2 * + 2 180,0 19 881,2 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

141 Kulturní a informační 

služby města Přerova 

17 701,2 * + 2 180,0 19 881,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 



VARIANTA II 

1. schvaluje, aby vánoční trhy 2019 uspořádala příspěvková organizace Kulturní a informační 

služby města Přerova v rozsahu dle důvodové zprávy - varianta II 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. 

(rezerva) 

280 621,1 * - 1 878,5 278 742,6 

 141 Kulturní a informační 

služby města 

Přerova 

17 701,2 * + 1 878,5 19 579,7 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

141 Kulturní a informační 

služby města 

Přerova 

17 701,2 * + 1 878,5 19 579,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova projednala materiál na svém 21. zasedání konaném dne 21. 8. 2019. O výsledku 

jednání budou zastupitelé informování ústně na zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

 

Kancelář primátora a příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova 

Kancelář primátora a příspěvková organizace Kulturní a informační služby města Přerova předkládají 

materiál k projednání. Obě varianty zajistí plnohodnotné vánoční oslavy. V případě, že bude schválena 

varianta I, budou všechna vystoupení přenášena na LED obrazovce, takže návštěvníci trhů budou mít 

možnost z kteréhokoliv místa náměstí vidět vše, co se odehrává na pódiu. Náklady na LED obrazovku, 

včetně všech souvisejících služeb, představují částku ve výši 301,5 tis. Kč včetně DPH.  

 

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 Kulturních a informačních služeb města Přerova na zajištění vánočních trhů 2019. Za tímto 

účelem budou převedeny finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje. 

 

 

Důvodová zpráva: 

S ohledem na to, že společnost RK Invest s. r. o., se kterou mělo statutární město Přerov uzavřenou 

koncesní smlouvu o pořadatelství přerovských vánočních trhů, tuto smlouvu vypověděla a již nemá 

zájem v letošním roce vánoční trhy v Přerově pořádat, pracují Kulturní a informační služby města 

Přerova na přípravě vánočních trhů. Základní obrys by byl takový: náměstí by vypadalo obdobně jako 

vloni, bylo by pouze 12 stánků zaměřených hlavně na občerstvení, pokud možno by byly obsazeny 

přerovskými prodejci. Program by byl v rytmu úterý, středa, pátek, sobota, neděle. V týdnu by dostaly 

větší prostor školy, školky a místní spolky a zájmová sdružení (pokud o to budou mít zájem). 

V každém dnu dle plánu by měla vystoupení kapela, která by měla přilákat zase jinou sortu lidí, než 



rodiče účinkujících dětí. Celkové náklady na technické zabezpečení i kulturu jsou odhadovány na 

2.180 tis. Kč včetně DPH. Součástí kalkulace je i zajištění velkoplošné LED obrazovky, takže každé 

vystoupení bude snímáno kamerami. V současné době KIS mají finančně kryty pro Vánoce 2019 

pouze náklady na strom a ohňostroj ve výši 190 tis. Kč. Z prostředků na hlavní činnost bude uhrazen 

rovněž historický jarmark na Horním náměstí, který bude uspořádán na stříbrnou neděli.  

 

Rozpis nákladů na přerovské vánoční trhy: 

 Doba trvání: 1. 12. 2019 – 1. 1. 2020, likvidace stromu 7. 1. 2020 

 Program na pódiu: zpravidla úterý, středa, pátek, sobota, neděle (viz příloha, program bude 

řešen) 

 Doprovodný program: Mikulášský program s ohňostrojem (5. 12.), Česko zpívá koledy (11. 

12.), historický jarmark (15. 12.), živý Betlém (22. 12.), dopolední koncert na Štědrý den (24. 

12.), vánoční salon (Městský dům, 4 dny), silvestrovská diskotéka pro mladé (31. 12.), 

novoroční ohňostroj (1. 1.) 

 Trhy: 12 prodejních stánků (předpoklad 4 s alkoholem, 4 s jídlem, 4 vánoční zboží), snaha o 

obsazení místními prodejci. Provozní doba bude stanovena tak, aby navazovala na program, 

umožňovala návštěvníkům zakoupení občerstvení či drobného vánočního zboží v obvyklém 

rozmezí, provoz stánků bude kromě 31. 12. Ukončen vždy nejpozději ve 22 hodin.   

v tis. Kč 

 Varianta I Varianta II 

Kulturní program, vystoupení… 696,- 696,- 

Vánoční salon 27,- 27,- 

Moderátor 20,- 20,- 

Drobné náklady (propagace, WC v MD, plynové 

ohřívače) 

87,5 87,5 

LED obrazovka, včetně souvisejících služeb 

(instalace, ovládání, licence, 2 kamery, střižna, 

licence) – provoz 23 dní 

301,5 x 

Kultura, drobné související  náklady vč. DPH 1 132,- 830,5 

Montáž pódia 25,6 25,6 

Úklid a související (ruční, strojní, odpadkové koše, 

vyprazdňování košů, pytle, kontejnery a jejich 

vyprazdňování…) 

233,8 233,8 

Světelná výzdoba – práce  47,3 47,3 

TOI 43,9 43,9 

Dopravní značení, materiál pro mikulášské oslavy, 

vánoční stromky včetně dopravy, zábrany, … 

104,4 104,4 

Technické služby celkem vč. DPH 455,0 455,0 

Doprava, montáž a demontáž stánků (12 ks) 181,5 181,5 

Pronájem osvětlení – vánoční strom, nebesa 193,6 193,6 

Konstrukce nebesa 48,4 48,4 

Montáž a demontáž světel 84,7 84,7 

Pronájem skladů 84,7 84,7 

Technické vybavení trhů vč. služeb 593,- 593,- 

Předpokládané náklady celkem 2 180,- 1 878,5 

 

Jedná se o předpokládané finanční náklady vycházející z poptávky, jednotlivé služby budou 

soutěženy, až bude pořádání vánočních oslav finančně kryto, tedy po schválení rozpočtového 

opatření. Jelikož některé služby přesahují do roku 2020, bude úhrada těchto služeb ve výši 



73,9 tis. Kč provedena z rozpočtu roku 2020 (demontáž pódia, úklidové práce související 

s ukončením trhů a deinstalace světelné výzdoby). 
 

 


