
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:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost o změnu termínu použití dotace na akci Hudboslovení 2020 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

VARIANTA I 

1. bere na vědomí informaci subjektu Duha Klub Dlažka o důvodech přesunu 19. ročníku 

minifestivalu hudby a slova Hudboslovení 2020 na březen a duben 2021, 

 

2.  schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/0468/2020 se subjektem Duha Klub 

Dlažka, se sídlem Palackého 77/1, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 67338810 spočívající 

ve změně termínu použití finančních prostředků na uvedenou akci do 30. 4. 2021. 

 

VARIANTA II 

1. bere na vědomí informaci subjektu Duha Klub Dlažka o důvodech přesunu 19. ročníku 

minifestivalu hudby a slova Hudboslovení 2020 na březen a duben 2021, 

 

2.  neschvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/0468/2020 se subjektem Duha Klub 

Dlažka, se sídlem Palackého 77/1, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 67338810 spočívající 

ve změně termínu použití finančních prostředků na uvedenou akci do 30. 4. 2021. 

 

 

 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova po projednání materiálu na své 49. schůzi konané dne 5. listopadu 2020 nepřijala 

návrh usnesení týkající se žádosti subjektu Duha Klub Dlažka o změnu termínu použití dotace na akci 

Hudboslovení 2020. 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání s tím, že podporuje  návrh uvedený ve variantě II. 

Konání dvou ročníků Hudboslovení v jednom roce nepovažuje za přínosné, a to nejen z důvodu 

finanční náročnosti pro rozpočet města. 

 

Důvodová zpráva: 

Subjekt Duha Klub Dlažka (dále jen příjemce), se kterým uzavřelo statutární město Přerov (dále jen 

poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SML/0468/2020 na organizaci tradičního 

minifestivalu hudby a slova Hudboslovení 2020 (finanční prostředky byly poskytnuty ve výši 176 tis. 

Kč), se obrátil na poskytovatele s žádostí o umožnění změny termínu použití finančních prostředků. 

Dle znění smlouvy SML/0468/2020 lze poskytnuté finanční prostředky použít na náklady související s 

předmětem smlouvy v termínu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Vzhledem k nastalé situaci v celé České 

republice a vládním omezujícím nařízením v souvislosti s šířící se koronavirovou epidemií nebude 

možné akci uspořádat v letošním původně plánovaném podzimním termínu. Z tohoto důvodu se 

příjemce obrací na poskytovatele s žádostí o změnu termínu použití finančních prostředků, a to tak, 

aby tato dotace mohla být využita na uspořádání festivalu ve změněném termínu (březen - duben 

2021), tedy aby byl termín použití finančních prostředků prodloužen do 30. 4. 2021 (s termínem 

vyúčtování do 31. 5. 2021). 

  

Pokud bude k žádosti nahlíženo pozitivně, bude třeba uzavřít dodatek ke smlouvě tak, jak je uvedeno v 

návrhu usnesení.  

  

Žádost je uvedena v příloze.  

 

 


