
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 

Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost o individuální dotaci na projekt Paměť národa Střední Morava 2021 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 77 500 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 

statutárním městem Přerovem a subjektem POST BELLUM, z. ú. se sídlem Štěpánská 

704/61, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 26548526, na částečnou úhradu výdajů 

souvisejících s projektem Paměť národa Střední Morava 2021. Veřejnoprávní smlouva bude 

uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2021. 

 

2.  schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

836 659,1 * + 77,5 836 736,6 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 0,0 + 77,5 77,5 

  

 

 

 

 

 

 



ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

24 675,0  + 77,5 24 752,5 

 
 

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 62. schůzi konané dne 13. května 2021 usnesením 

č. 2247/62/5/2021 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 o 77 500 Kč. Převedena bude část rezervy roku 2020 určená na propad daňových příjmů, 

která se stane součástí zůstatku hospodaření roku 2020. 

 

Důvodová zpráva: 

Kancelář primátora obdržela žádost neziskové organizace POST BELLUM o finanční příspěvek na 

částečnou úhradu nákladů projektu Paměť národa Střední Morava 2021. Cílem tohoto projektu je 

uchovat cenné nehmotné kulturní dědictví, a to díky natočení pěti příběhů pamětníků z Přerova. 

Příběhy budou orientovány na vzpomínky pamětníků např. na válku (bombardování) či na Přerovské 

povstání; zástupci organizace hledají další pamětníky ochotné natočit vzpomínky - musejí to být 

zajímaví lidé, pokud naleznou v průběhu roku více lidí, neomezí se jen na 5 medailonků, které by 

měly být předmětem dotace, záměrem je natočit všechny (bez dalších požadavků na rozpočet města). 

Z nahrávek těchto příběhů bude vytvořen příběh v textové podobě, který bude přeložen do angličtiny a 

spolu s natočeným materiálem a fotografiemi bude v konečné podobě publikován na veřejně 

přístupných stránkách pametnaroda.cz, takže se široká odborná i laická veřejnost může seznámit se 

vzpomínkami pamětníků.  

Navrhuje se podpořit část projektu, která se týká natáčení medailonků pamětníků. Celkové 

předpokládané náklady této části projektu činí cca 154,0 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na 

částečnou úhradu výroby video medailonků a výdajů souvisejících s administrativou a vedením 

projektu. Žádost byla projednána Komisí pro cestovní ruch, kulturu a památky, která doporučuje 

poskytnout finanční podporu tohoto projektu ve výši 77,5 tis. Kč.  

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. Tento subjekt by nesplnil podmínky dotačních programů. Jedná se 

tedy o individuální dotaci mimo dotační programy. 

  

  

Popis projektu je uveden v příloze.  

 

 


