
Pořadové číslo:  19/5 

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 31.05.2021 

Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 6. 2021 

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/0371/2021 se subjektem Folklorní soubor Haná Přerov, z. s. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/0371/2021, se subjektem Folklorní soubor Haná 

Přerov, z. s., se sídlem U Bečvy 904/1, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 67338500. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova po projednání materiálu na své 62. schůzi konané dne 13. května 2021 usnesením 

č. 2246/62/5/2021 podává návrh schválit uzavření Dodatku č. 1, jak je uvedeno v návrhu. 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání.  

 

Důvodová zpráva: 

Folklorní soubor Haná Přerov, z. s. (dále jen příjemce), se kterým uzavřelo statutární město Přerov 

(dále jen poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SML/0371/2021 na organizaci 

akce Folklorní festival Přerov, se obrátil na poskytovatele s žádostí o změnu předmětu výše uvedené 

smlouvy. Tato smlouva byla s příjemcem uzavřena v rámci Dotačního programu statutárního města 

Přerova A na rok 2021 v oblasti kultury (výše poskytnuté dotace činila 151 tis. Kč). Konání akce 

Folklorní festival Přerov bylo plánováno na začátek měsíce června 2021, bohužel vzhledem ke stále 

trvajícím omezujícím nařízením v souvislosti s koronavirovou epidemií nebude možné festival v 

původním plánovaném termínu a rozsahu uspořádat. Z tohoto důvodu se příjemce obrací na 



poskytovatele s žádostí o změnu předmětu smlouvy a to tak, aby bylo možné použít poskytnutou 

dotaci na akci menšího charakteru, která by se konala počátkem září 2021. Jednalo by se o akci 

"Folkor za korono". Hlavní myšlenkou je folklorní výstava na několika místech v Přerově. Výstava by 

měla obsahovat připomínku již proběhlých ročníků festivalu a další aspekty folklorního dění v 

Přerově. Vystavovány by byly jednak fotografie, ale také kroje folklorního souboru, masopustní 

masky apod. Výstava by mohla být obohacena o videoprojekci, případně o krátké živé vstupy. Žádost 

byla projednána Komisí pro cestovní ruch, kulturu a památky, která doporučuje schválit uzavření 

Dodatku č. 1 dle návrhu usnesení. 

Návrh znění Dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/0371/2021, jenž je přílohou tohoto materiálu, reflektuje 

požadované změny. 

  

Žádost vč. podrobnějšího popisu akce je uvedena v příloze.  

 

 


