
Pořadové číslo:  12/4 

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 17.04.2020 

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 4. 2020 

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 50.000,- 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 vydání kolektivní monografie Květnové povstání českého lidu ve 

dnech 1. - 4. 5. 1945. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2020. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých  

prostředků na bank. účtech 

397 908,0 * + 50,0 397 958,0 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3316 110 Vydavatelská činnost 0,0  + 50,0 50,0 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

37 469,6 * + 50,0 37 519,6 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 



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

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova po projednání svého materiálu na své 34. schůzi konané dne 26. března 2020 

usnesením č. 1241/34/4/2020 podává návrh schválit poskytnutí dotace, jak je uvedeno v návrhu.  

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání. Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky 

Rady města Přerova podporuje předložený návrh.  

 

Odbor ekonomiky 

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

zpracovatelem předloh od orgánů města. Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení 

rozpočtu za účelem poskytnutí dotace. Jelikož je publikační činnost z dotačního programu vyřazena, 

budou převedeny zdroje ze zůstatku hospodaření roku 2019. 

 

Důvodová zpráva: 

Muzeum Komenského v Přerově požádalo o finanční podporu ve výši 50.000,- Kč na vydání 

kolektivní monografie Květnové povstání českého lidu ve dnech 1. – 4. 5. 1945. Publikace vznikne v 

souvislosti se 75. výročím Přerovského povstání. Toto povstání bylo první ze vzpour proti okupační 

moci, které v květnu 1945 na území Protektorátu vypukly. V publikaci budou na základě nejnovějších 

výzkumů a bádání uvedeny informace o významu a rozsahu Květnového povstání českého lidu, které 

nezasáhlo nejen Prahu, či informace o klíčovém významu tehdejších událostí v Přerově, které toto 

povstání zahájily. Celkové předpokládané náklady činí 80.000,- Kč. Finanční prostředky budou 

použity na částečnou úhradu grafické přípravy a tisku publikace. Žádost byla projednána Komisí pro 

cestovní ruch, kulturu a památky, která doporučuje poskytnout finanční podporu na vydání publikace 

ve výši 50.000,- Kč. Dle podmínek dotačního programu na podporu oblasti kultury A i B mohou 

subjekty požádat o finanční příspěvek na činnost nebo na akce (organizaci nebo účast na akci), těmto 

oblastem jsou uzpůsobena i hodnoticí kritéria. Publikační činnost je již několik let z dotačního 

programu vyřazena. Z tohoto důvodu subjekt nemohl požádat o podporu v rámci dotačního programu.  

  

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 a v rámci individuální dotace byla subjektu v 

roce 2019 poskytnuta podpora ve výši 100.000,- Kč na výrobu dokumentárního filmu s tematikou 

Přerovského povstání. 

  

Žádost je uvedena v příloze.  

 

 


