
Pořadové číslo:  15/4 

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 12.10.2020 

Návrh pro 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 10. 

2020 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 

SML/0454/2020 se subjektem Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/0454/2020 se subjektem Středisko volného času 

ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem Žižkova 2621/12, Přerov I - Město, 750 02, IČ: 47184469 dle 

návrhu znění v příloze tohoto materiálu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova po projednání materiálu na své 47. schůzi konané dne 1. října 2020 usnesením č. 

1719/47/4/2020 podává návrh schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě SML/0454/2020, jak je 

uvedeno v návrhu. 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání. 

 

Důvodová zpráva: 

Subjekt Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov (dále jen příjemce), se kterým uzavřelo 

statutární město Přerov (dále jen poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 

SML/0454/2020 na organizaci akce DANCE EVOLUTION se obrátil na poskytovatele s žádostí o 

změnu předmětu výše uvedené smlouvy. Konání akce DANCE EVOLUTION bylo plánováno na jaro 

roku 2020, bohužel vzhledem k omezujícím nařízením v souvislosti s koronavirovou epidemií nebylo 



možné v tomto termínu akci uskutečnit s tím, že se termín konání přesunul na podzim. Vývoj 

virologické situace nakonec vedl k rozhodnutí příjemce akci nerealizovat vůbec a žádá o změnu 

předmětu smlouvy - možnost použití dotace na akce menšího rozsahu pro děti z Přerova a blízkého 

okolí. Návrh znění dodatku ke smlouvě SML/0454/2020, které je přílohou tohoto materiálu, reflektuje 

požadované změny. 

  

Žádost je uvedena v příloze.  

 

 


