
Pořadové číslo:  10/4 

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 29.11.2019 

Návrh pro 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 12. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Muzeum Komenského v Přerově 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Muzeum Komenského 

v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 7/7, Přerov I - Město, 750 02 

Přerov, IČ: 00097969 na výrobu dokumentárního filmu s tematikou Přerovského povstání. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle návrhu uvedeného v příloze 

tohoto materiálu. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. 

(rezerva) 

288 773,6 * - 100,0 288 673,6 

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 85,0 * + 100,0 185,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

39 816,2 * + 100,0 39 916,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova po projednání materiálu na své 26. schůzi konané dne 7. listopadu 2019 

usnesením č. 908/26/4/2019 podává návrh schválit poskytnutí dotace, jak je uvedeno v návrhu. 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání. 

 

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 o 100 000 Kč za účelem poskytnutí dotace. Převedeny budou zdroje z rezervy města na 

nerozpočtované výdaje. 

 

Důvodová zpráva: 

Muzeum Komenského v Přerově požádalo o finanční podporu ve výši 100.000,- Kč na výrobu 

dokumentárního filmu s tematikou Přerovského povstání. Dokumentární snímek se stopáží 30 – 50 

minut vznikne u příležitosti 75 let od ukončení 2. světové války. Přerovské povstání dne 1. května 

1945 bylo první ze vzpour proti okupační moci, které v květnu 1945 na území Protektorátu vypukly. 

Tuto událost nadregionálního významu by měl dokument vyváženě a na základě hodnověrných 

historických podkladů popsat a zachytit. Film také připomene tragické následky povstání, kdy bylo 21 

účastníků popraveno na střelnici v Olomouci – Lazcích. Snímek by měl sloužit k osvětě široké 

veřejnosti a mohl by být využit i pro výukové účely nejen ve školách zřizovaných statutárním městem 

Přerovem, ale i v širším regionu. Je počítáno s promítáním filmu v přerovském kině Hvězda.  

Celkové předpokládané náklady činí 130.000,- Kč. Díky spolupráci statutárního města Přerova s 

Muzeem Komenského v Přerově by získali občané města k 75. výročí Přerovského povstání 

informační materiál - dokumentární film, který by se věnoval této významné historické události, která 

však byla po dlouhá desetiletí opomíjena. Přerovské povstání je jedním z témat, o kterých Přerované 

se zástupci města (zejména v průběhu květnových oslav) opakovaně hovoří a zmiňují absenci 

informací o této události. Proto byla po projednání předběžně akceptována výše poskytnuté dotace ve 

výši 100.000,- Kč, i když s ohledem na celkové předpokládané náklady bude finanční spoluúčast 

žadatele nižší než v klasickém dotačním programu. Vzhledem k tomu, že se jedná o aktivity 

přecházející do roku 2020, bude smlouva o poskytnutí dotace kopírovat časově realizaci projektu. 

Finanční prostředky budou použity na částečnou úhradu preprodukce a postprodukce filmu. Subjektu 

byly v rámci dotačního programu statutárního města Přerova na rok 2019 poskytnuty dotace na 

výstavní projekty ve výši 46.700,- Kč a 27.200,- Kč. 

  

Žádost je uvedena v příloze.  

 

 


