
Pořadové číslo:  13/9 

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 01.06.2020 

Návrh pro 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 6. 2020 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Poskytnutí peněžního daru Gymnáziu Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 100 000 Kč Gymnáziu Jakuba Škody, Přerov, 

Komenského 29, IČ: 00842966, se sídlem Komenského 800/29, Přerov 750 02, a uzavření 

smlouvy o poskytnutí tohoto peněžního daru; 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. 

(rezerva) 

240 884,7 - 100,0 240 784,7 

3319 830 Ostatní záležitosti kultury 0,0 + 100,0 100,0 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

40 519,6 + 100,0 40 619,6 

 
 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova návrh projednala na své 38. schůzi dne 28.05.2020. Výsledek projednání nebyl v 

době zpracování této předlohy znám. 

 

 

 



Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí konstatuje, že žadatel o dar v rámci příprav oslav 150. 

výročí založení gymnázia v letošním roce v souladu s požadavky orgánu státní památkové péče 

kompletně realizoval sadové úpravy na pozemku p.č. 1250, k.ú. Přerov (před budovou gymnázia), 

který je ve vlastnictví statutárního města Přerov a zároveň součástí nemovité kulturní památky. 

 

Odbor ekonomiky 

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

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor stavebního úřadu a životního prostředí požádal o 

rozpočtové opatření – posílení rozpočtu za účelem poskytnutí výše uvedeného daru. Převedeny budou 

zdroje rezervy na nerozpočtované výdaje. Rada města Přerova na své 35. schůzi schválila záměr 

realizace opatření k dosažení úspor v rozpočtu za účelem eliminace propadu příjmů ze sdílených daní, 

jejichž součástí je, mimo jiné, znění „nadále nenavyšovat zdroje na poskytování dotací a darů, další 

dotace poskytovat pouze v rámci Dotačního programu B“. 

 

Důvodová zpráva: 

Dne 15. května 2020 požádal ředitel Gymnázia Jakuba Škody, Mgr. Jan Raška, statutární město Přerov 

o podporu při přípravách a realizaci oslav 150. výročí založení tohoto gymnázia, a to formou daru ve 

výši 100 000 Kč. Rozpočet na přípravu a průběh oslav činí 340 000 Kč. Samotné oslavy se uskuteční 

ve dnech 16. až 18. října tohoto roku, nicméně v rámci příprav oslavy významného jubilea byly již v 

jarních měsících provedeny dle dobové dokumentace rozsáhlé sadové úpravy zelených ploch před 

vlastní budovou gymnázia, které jsou ve vlastnictví města. 

  

  

Příloha: 

  
Žádost ředitele Gymnázia Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29  

 

 


