
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 30.11.2020 

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: 

Informace o vánočních oslavách 2020, žádost o snížení rozpočtu Kulturních a 

informačních služeb města Přerova   

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. bere na vědomí informaci o Vánocích 2020 v Přerově, 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 141 Kulturní a informační služby 

města 

Přerova 

18 994,3 * - 2 235,3 16 759,0 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. 

(rezerva) 

259 672,8 * + 2 235,3 261 908,1 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

141 Kulturní a informační 

služby města Přerova - 

příspěvek na provoz a 

investice 

18 456,4 * - 2 235,3 16 221,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko Rady města Přerova 



Rada města Přerova se materiálen zabývala na své schůzi konané 3. 12. 2020. Pokud by navrhované 

usnesení bylo v rozporu s usnesením rady, budou zastupitelé o této skutečnosti ústně informováni při 

projednávání návrhu.   

 

Stanovisko Kanceláře primátora, Kulturních a informačních služeb města Přerova 

Kancelář primátora a Kulturní a informační služby města Přerova podporují navrhované usnesení.  

 

Stanovisko odboru ekonomiky 

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

zpracovatelem návrhů do orgánů města. Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – snížení 

rozpočtu Kulturních a informačních služeb města Přerova o 2 235 300 Kč. Jelikož se letošní vánoční 

oslavy budou konat jen ve velmi zúžené podobě, bude část příspěvku na jejich konání vrácena do 

rozpočtu města.  

 

 

Důvodová zpráva: 

Kancelář primátora obdržela od Kulturních a informačních služeb města Přerova žádost o rozpočtové 

opatření – snížení příspěvku o 2 235,3 tis. Kč, které byly účelově schváleny na Vánoce 2020. 

Organizace měla i v roce 2020 v Přerově zajišťovat vánoční oslavy, včetně pořádání vánočních trhů. S 

ohledem na vyhlášená a v současné době stále platná epidemiologická opatření se však vánoční oslavy 

budou konat jen ve velmi zúžené podobě – peníze, které byly určeny na program, včetně jeho 

technického zabezpečení, proto organizace vrátí zřizovateli. Pokud by se tak nestalo, nevyčerpaný 

příspěvek do hlavní činnosti by výrazně zkreslil hospodářský výsledek příspěvkové organizace. 

  

Jak již bylo uvedeno, v letošním roce proběhnou vánoční oslavy v omezeném rozsahu: 

 na náměstí TGM bude svítit vánoční strom,  

 vánoční atmosféra bude dokreslována reprodukovanou hudbou,  

 v bývalé prodejně elektra v budově TGM 16 bude instalována za výklady výstava – expozice 

skleněných plastik Skleněný den/Skleněná noc akademického sochaře Marka Trizuljaka, která 

bude rovněž speciálně nasvětlena pro večerní a noční vidění,  

 mostní oblouk v zámeckém příkopu bude zdobit tradiční dřevěný betlém. 

  

Ani slavnostní rozsvícení stromu a betlému, ani doprovodný program není připravován – s ohledem na 

epidemiologickou situaci není možné pořádat akce, na kterých by se srocovaly stovky a tisíce lidí. 

  

Ve hře je stále instalace prodejních stánků, konání vánočních trhů však není doporučováno a 

konzumace punčů a svařáků na veřejnosti prozatím nepřipadá v úvahu.  

  

Pokud to platná opatření dovolí, plánuje se o stříbrné neděli konání vánočního řemeslného jarmarku na 

Horním náměstí.  

  

Město je tradičně spolupořadatelem zimního plavání, ovšem i konání této akce pro veřejnost je velmi 

nejisté, plavci zvažují možnost realizace akce bez diváků. 

  

O konání novoročního ohňostroje se jedná, Kulturní a informační služby města Přerova spolu s 

ohňostrůjcem vytipovávají vhodné lokality, kde by se dal ohňostroj případně odpálit tak, aby jej lidé 

mohli vidět z co největší části města a přitom se nescházeli na jednom místě.  

 

 


