
Pořadové číslo:  16/4 

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 26.11.2020 

Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 12. 2020 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost o poskytnutí dotace na vydání publikace Kněžská nemocenská pokladna v 

Československu, 1924 - 1948, fakta, analýzy, osudy. 

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 panem PhDr. Petrem Hlavačkou, 

IČ: 10636226, na vydání publikace Kněžská nemocenská pokladna v Československu, 1924 - 

1948, fakta, analýzy, osudy, dle návrhu znění v příloze tohoto materiálu. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti 

j. n. (rezerva) 

270 184,2 * - 50,0 270 134,2 

3316 110 Vydavatelská 

činnost 

50,0 + 50,0 100,0 

*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 

40 426,2 * + 50,0 40 476,2 

*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 materiálu na své 47. schůzi konané dne 1. října 2020 usnesením č. 

1720/47/4/2020 podává návrh schválit poskytnutí dotace, jak je uvedeno v návrhu. 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání. 

 

Odbor ekonomiky 

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 vydání publikace. Převedeny budou zdroje rezervy města na nerozpočtované 

výdaje. 

 

Důvodová zpráva: 

Pan PhDr. Petr Hlavačka, IČ: 10636226, se sídlem Nerudova 2240/13, Přerov I - Město, 750 02 se 

obrátil na statutární město Přerov s žádostí o finanční podporu vydání publikace Kněžská nemocenská 

pokladna v Československu, 1924 – 1948, fakta, analýzy, osudy. V připravované knize se autor 

zabývá doposud nezpracovaným tématem Kněžského nemocenského pojištění v Československu; v 

publikaci mimo jiné připomíná osudy dvou přerovských občanů, kteří v Přerově žili a pracovali. 

Celkové předpokládané náklady činí 199 tis. Kč, finanční prostředky - v případě schválení podpory - 

budou použity na částečnou úhradu výdajů spojených s vydáním publikace.  

Žádost byla projednána představiteli města a je navrhováno poskytnutí finanční podpory ve výši 50,0 

tis. Kč. Žádost byla projednána také Komisí pro cestovní ruch, kulturu a památky, která doporučuje 

schválit návrh. 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.  

V průběhu schvalovacího procesu žádosti došlo k upřesnění informací ze strany žadatele. Jelikož 

žadatel bude zajišťovat některé činnosti související s vydáním publikace jako fyzická osoba 

podnikající a aby tento fakt korespondoval se smlouvou o poskytnutí dotace, je navrženo, aby smlouva 

byla uzavřena s žadatelem jako fyzickou osobou podnikající - změna oproti předloze pro projednání v 

radě města. Dále žadatel předpokládá, že k fyzickému tisku publikace dojde počátkem roku 2021 a aby 

splnil povinnost vyplývající ze smlouvy (vyúčtování a doložení užití znaku v publikaci), žádá o 

posunutí termínu vyúčtování. Předmětné změny jsou uvedeny v návrhu znění smlouvy o poskytnutí 

dotace, která je přílohou materiálu.  

  

Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze.  

 

 


