
Pořadové číslo:  10/11 

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 06.12.2019 

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

Zpravodaj:  Ing. Tomáš Dostal , zastupitel 

Navrhovatel:  Ing. Tomáš Dostal , zastupitel 

Zpracovatel:  Ing. Tomáš Dostal , zastupitel 

Mgr. Petr Hrbek, vedoucí oddělení 

Název návrhu: 

Žádost o poskytnutí individuální dotace – Církevní mateřská škola v Přerově 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 15 000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a školskou právnickou osobou 

Církevní mateřská škola v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, a to 

na částečné spolufinancování projektu přírodní zahrady, pod podmínkou předložení 

„Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Výzvy č. 7/2019 vyhlášené Ministerstvem životního 

prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. 

Předpokládané celkové náklady projektu činí 500 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2019. 

 

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

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3113 610 Základní školy 39 748,9 * - 15,0 39 733,9 

3111 610 Mateřské školy 

(individuální 

dotace) 

0,0 + 15,0 15,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  



ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 64 773,9 * - 15,0 64 158,9 

  Dotační 

programy, ostatní 

dotace a dary 

40 243,1 * + 15,0 40 258,1 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. Připravovaný projekt 

Církevní mateřské školy v Přerově bude realizován na pozemku v majetku statutárního města Přerova. 

 

Odbor ekonomiky: 

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

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

opatření – převod finančních prostředků ve výši 15 000 Kč za účelem poskytnutí dotace. Převedeny 

budou zdroje původně určené na konzultační, poradenské a právní služby základních škol. 

 

Důvodová zpráva: 

Církevní mateřská škola v Přerově se zapojí do Výzvy č. 7/2019 v rámci Národního programu Životní 

prostředí, který vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí Ministerstvo životního 

prostředí (dáke SFŽP MŽP). V rámci projektu vznikne zahrada v přírodním stylu, zaměřená na rozvoj 

environmentálního vzdělávání dětí mateřské školy a současně otevře prostor pro aktivity dětí a seniorů 

v projektu školního vzdělávacího programu „Postavíme most“.  

  

Dle schválených podmínek poskytovatele dotace je maximální výše podpory stanovena na 85% 

celkových způsobilých výdajů a zbývajících 15% musí žadatel hradit z vlastních zdrojů. Systém 

financování je následný, tedy bude nutné předfinancovat celý projekt. Maximální výše dotace na jeden 

projekt činí 500 tis. Kč a o tuto částku bude Církevní mateřská škola žádat. 

  

Arcibiskupství olomoucké jako zřizovatel bude projekt v prvé fázi financovat a z 15% spoluúčasti 

uhradí 60 000 Kč. O zbývajících 15 000 Kč požádala uvedená mateřská škola město Přerov. Církevní 

mateřskou školu navštěvují děti s trvalým pobytem v Přerově a realizací projektu dojde ke zkvalitnění 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena až po doložení „Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace“ ze SFŽP MŽP.  

 

 


