
Pořadové číslo:  14/4 

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 17.08.2020 

Návrh pro 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 8. 2020 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Poskytnutí příspěvku na veřejnou sbírku 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 50.000,- Kč na veřejnou sbírku konanou 

Olomouckým krajem, IČO 60609460, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc za 

účelem „Zmírnění následků živelních pohrom na území Olomouckého kraje v roce 2020" 

osvědčenou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV-92958-2/VS-2020 na č.ú. 123-

0754200287/0100, vedeným u Komerční banky, a.s., ul. Okružní 1300/19, 779 00 Olomouc. 

 

2. schvaluje úpravu rozpočtu a závazného ukazatele v následující podobě: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. 

(rezerva) 

252 903,7 * - 50,0 252 853,7 

5269 130 Ostatní správa v oblasti 

hospodářských opatření pro 

krizové stavy 

0,0 + 50,0 50,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

40 327,2 * + 50,0 40 377,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Kancelář primátora 

předkládá materiál k projednání. 

 

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 za účelem 

poskytnutí výše uvedeného příspěvku. Převedeny budou zdroje rezervy na nerozpočtované výdaje. 

 

Důvodová zpráva: 

V měsíci červnu postihly severní část Olomouckého kraje bleskové povodně. Olomoucký kraj vyhlásil 

veřejnou sbírku na zmírnění následků živelních pohrom. Rada města Přerova projednala na svém 40. 

zasedání, které se konalo dne 25. 6. 2020 poskytnutí příspěvku na účet veřejné sbírky ve výši 50.000,- 

Kč jako projev solidarity s občany dotčených částí kraje. 

Návrh členů Rady města Přerova je předkládán na jednání Zastupitelstva města Přerova k projednání.  

 

 


