
Pořadové číslo:  7/7 

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 15.08.2019 

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

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Vyhlášení dotačních programů pro rok 2020 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené dotační programy ve znění dle příloh 

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2020 takto: 

  

 Dotační program A. na podporu oblasti kultury pro rok 2020 s tím, že předpokládaný 

objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2020 na podporu účelu 

stanoveného v tomto dotačním programu činí 1 998 000 Kč, 

  

 Dotační program A. na podporu oblasti sportu pro rok 2020 s tím, že předpokládaný 

objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2020 na podporu účelu 

stanoveného v tomto dotačním programu činí 12 538 500 Kč,  

  

 Dotační program A. na podporu oblasti volného času pro rok 2020 s tím, že 

předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2020 na 

podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 346 100 Kč,  

  

 Dotační program A. na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2020 s tím, že 

předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2020 na 

podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 3 891 600 Kč, 

  

 Dotační program B. na podporu oblasti kultury, sportu, volného času, sociální a 

zdravotní pro rok 2020 s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků 

vyčleněných v rozpočtu roku 2020 na podporu účelu stanoveného v tomto dotačním 

programu činí 416 800 Kč. 

 



2. vyzývá žadatele k předložení žádosti dle přílohy Dotační programy statutárního města 

Přerova pro rok 2020 za těchto podmínek: 

  

Dotační program A. 

  

 žádosti budou podávány v termínu od 30. 09. 2019 do 11. 10. 2019, 

 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34  

 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 28. 8. 2019 v Městském informačním centru 

na nám. TGM a na pracovištích: 

 Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 

750 02 Přerov - při žádosti o dotaci v oblasti kultury 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště 

Smetanova 7), 750 02 Přerov - při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času 

nebo v oblasti sociální a zdravotní. 

Od tohoto data budou tiskopisy rovněž k dispozici na webových stránkách města 

www.prerov.eu.  

  

Dotační program B.  

 žádosti budou podávány v termínu od 01. 01. 2020 do 15. 09. 2020, 

 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34  

 tiskopisy bude možné vyzvednout od 01. 01. 2020 na pracovišti: 

 Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 

750 02 Přerov - při žádosti o dotaci v oblasti kultury 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště 

Smetanova 7), 750 02 Přerov - při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času 

nebo v oblasti sociální a zdravotní. 

  

Tiskopisy budou rovněž k dispozici na webových stránkách města www.prerov.eu. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.09.2019 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na své 21. schůzi konané dne 21. 8. 2019 a podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit navržené usnesení. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit navrhované usnesení v souvislosti s aktuálním 

stavem naplněnosti mateřských škol zřizovaných statutárním městem Přerovem a v souladu se 

schválenou Koncepcí rozvoje školství statutárního města Přerova na období 2019 - 2024.  

 

Kancelář primátora: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Odbor ekonomiky: 

V případě schválení výše uvedeného návrhu na usnesení bude předmětný objem finančních prostředků 

zahrnut do návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2020. 

 

 



Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Dotační programy statutárního města Přerova pro 

rok 2020 (dále jen „dotační programy“) ve znění přílohy tohoto materiálu a vyzývá zájemce k 

předkládání žádostí o finanční podporu dle přiložených dotačních programů. 

  

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2020 budou rozděleny do 2 částí: 

 Dotační program A. – Řádný (časově omezený) 

 Dotační program B. - Průběžný 
Prioritním zájmem je přihlásit se do Dotačního programu A. 

  

Dotační program A. 

 žádost o dotaci v rámci řádného termínu 

 termín podání žádosti: 30. 9. 2019 – 11. 10. 2019 

 předpokládaný termín schvalování Zastupitelstvem města Přerova: prosinec 2019 

  

Dotační program B. 

 žádost o dotaci v průběžném termínu 

 termín podání žádosti: od 1. 1. 2020 – 15. 9. 2020 

 předpokládaný termín schvalování Zastupitelstvem města Přerova: kvartálně v měsících únor, 

červen a říjen 2020, 

 v žádosti o poskytnutí dotace musí žadatel prokázat relevantní důvod, proč nepožádal o dotaci v 

rámci Dotačního programu I. V případě, že žadatel neprokáže relevantní důvod, nebude 

žádosti vyhověno, 

výsledná částka dotace se dle bodového ohodnocení vynásobí koeficientem 0,80. 

  

V rámci dotačních programů je navrhováno, že statutární město Přerov bude podporovat níže uvedené 

oblasti, pro které je stanoven předpokládaný objem finančních prostředků: 

  

Dotační program A.  

podporovaná oblast předpokládaná částka 

kultura 1 998 000 Kč  

sport 12 538 500 Kč 

volný čas 346 100 Kč 

sociální a zdravotní 3 891 600 Kč 

celkem 18 774 200 Kč 

Dotační program B.  

podporovaná oblast předpokládaná částka  

kultura, sport, volný čas, sociální a zdravotní 416 800 Kč 

celkem 416 800 Kč 

Dotační programy pro jednotlivé oblasti (včetně formuláře žádosti o finanční podporu a povinných 

příloh) budou ode dne 28. 8. 2019 k dispozici na webových stránkách statutárního města Přerova, 

Odboru sociálních věcí a školství, Kanceláři primátora a v Městském informačním centru. 

  

Přílohy: Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2020  

 

 


