
Pořadové číslo:  23/4 

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 21.02.2022 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 2. 2022 

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 poskytnutí individuální dotace pro Muzeum Komenského v Přerově na vydání 

publikace „Co je to za písmenko: slabikáře a abecedy ze sbírky Muzea Komenského v 

Přerově“ 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Muzeum Komenského 

v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 7/7, Přerov I - Město, 750 02 

Přerov, IČ: 00097969 na vydání publikace „Co je to za písmenko: slabikáře a abecedy ze 

sbírky Muzea Komenského v Přerově“. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 

uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2022. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 8115 210 Změny stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

690 188,1 * + 60,0 690 248,1 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3316 110 Vydavatelská činnost 0,0  + 60,0 60,0  

  

 

 

 

 



ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

38 843,9 * + 60,0 38 903,9 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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 návrh projednala na své 79. schůzi konané dne 17. 2. 2022. Svým usnesením č. 

2907/79/4/2022 podala návrh zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace a uzavření smlouvy, jak je 

uvedeno v předloženém návrhu usnesení.  

 

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 uvedené dotace. V případě jejího schválení budou převedeny 

zdroje ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty v roce 2021, které jsou součástí výsledku 

hospodaření. 

 

Důvodová zpráva: 

Muzeum Komenského v Přerově požádalo o finanční podporu ve výši 60,0 – 80,0 tis. Kč na vydání 

publikace Co je to za písmenko: slabikáře a abecedy ze sbírky Muzea Komenského v Přerově. Na rok 

2023 připravuje Muzeum Komenského projekt - výstavu Co je to za písmenko: slabikáře a abecedy ze 

sbírky Muzea Komenského v Přerově. Tento projekt by měl připomenout 500. výročí narození Jana 

Blahoslava, učence a pedagoga, který je považován také za autora nejstaršího dochovaného českého 

slabikáře. Dále by projekt měl připomenout 135. výročí založení přerovského Muzea Komenského, u 

jehož počátku stál učitel, redaktor a komeniolog František Slaměník, který v muzeu shromažďoval 

mezi jinými také pedagogickou literaturu a učebnice, včetně slabikářů. Výstava by měla probíhat od 

jara do podzimu 2023. K výstavě by měla neoddělitelně patřit výše zmíněná publikace, která představí 

veřejnosti bohatý fond slabikářů Muzea Komenského v Přerově a jejíž vydání je plánováno na konec 

roku 2022. Celkové předpokládané náklady činí 120,0 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na 

částečnou úhradu grafické přípravy a tisku publikace. Subjekt si podal žádost v rámci dotačního 

programu statutárního města Přerova A na rok 2022. 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. Publikační činnost je již 

několik let z dotačního programu vyřazena. Z tohoto důvodu byl subjekt vyřazen z hodnocení. Jedná 

se o individuální dotaci mimo dotační programy, která by měla být realizována z rozpočtové rezervy. 

Po projednání žádosti představiteli města Přerova je navrhováno poskytnout finanční prostředky ve 

výši 60,0 tis. Kč. Žádost byla projednána Komisí pro cestovní ruch, kulturu a památky, která 

doporučuje radě schválit poskytnutí dotace ve výši 60 tisíc Kč.  

  

Subjektu byla v rámci dotačního programu statutárního města Přerova na rok 2022 schválena dotace 



na výstavní projekt u příležitosti 430. výročí narození J. A. Komenského ve výši 70.000 Kč. 

  

Žádost je uvedena v příloze.  

 

 


