
Pořadové číslo:  20/5 

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 30.08.2021 

Návrh pro 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 9. 2021 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Uzavření darovací smlouvy s obcí Moravská Nová Ves 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 200 000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerovem a subjektem Městys Moravská Nová Ves, Nám. Republiky 

107, Moravská Nová Ves, PSČ 691 55, IČ 00283363, DIČ CZ 0028336. Darovací smlouva 

bude uzavřena dle návrhu uvedeného 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 činnost j. n. (rezerva) 347 068,9 * - 200,0 346 868,9 

 

5269 110 Ostatní správa v oblasti 

hospodářských opatření pro 

krizové stavy 

0,0  + 200,0 200,0  

* 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  

25 232,5 * + 200,0 25 432,5  

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova po projednání materiálu na své 68. schůzi konané dne 19. 8. 2021 usnesením č. 

2494/68/4/2021 podává návrh schválit uzavření smlouvy, 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 poskytnutí výše uvedeného daru. K financování budou použity prostředky z 

rezervy rozpočtu určené na nerozpočtované výdaje.  

 

Důvodová zpráva: 

Obec Moravská Nová Ves byla stejně jako několik dalších obcí na jižní Moravě významně zasažena 

a zničena červnovým tornádem. S ohledem na obrovské škody na majetku bylo již několik dní po této 

živelní pohromě avizováno, že město Přerov region podpoří finanční částkou.  

Ihned po katastrofě zamířila na jižní Moravu pomoc z Přerova - byl osloven krizový štáb města 

Břeclavi, kterému město nabídlo pomoc přerovských dobrovolných hasičů, strážníků městské policie a 

také technické vybavení ve formě elektrocentrály, elektrických pil, sanitního vozidla vybaveného jako 

mobilní ošetřovna první pomoci a další. Dle požadavku břeclavského krizového štábu v obci Hruška 

působili dobrovolní hasiči i strážníci městské policie.  

Nyní je předkládán návrh na poskytnutí finanční pomoci ve výši 200 tis. Kč, a to formou peněžního 

daru obci Moravská Nová Ves.  

 

 


