
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 finančního příspěvku pro Římskokatolickou farnost Přerov – 

Předmostí v souvislosti s oslavami výročí kostela sv. Marie Magdalény  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 250 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Římskokatolická farnost 

Přerov - Předmostí, se sídlem Tyršova 38/3, 751 24 Přerov, Přerov II - Předmostí, IČ: 

45180202, na výdaje související s oslavami výročí kostela sv. Marie Magdalény. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle návrhu uvedeného v příloze 

tohoto materiálu. 

 

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 

690 248,1 * + 250,0 690 498,1 

*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  

  

+ 46,7 

  

46,7  

  

3322 

  

110 

 

Zachování a obnova 

kulturních památek 

  

0,0  

  

+ 203,3 

  

203,3  

  

 



ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

38 903,9 * + 250,0 39 153,9 

*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. 

2908/79/4/2022 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 uvedeného finančního příspěvku. V případě jeho schválení budou 

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

výsledku hospodaření. 

 

Důvodová zpráva: 

Kancelář primátora obdržela žádost Římskokatolické farnosti Přerov – Předmostí o poskytnutí 

finančního příspěvku ve výši 250 tis. Kč na částečnou úhradu výdajů souvisejících s oslavami výročí 

kostela sv. Marie Magdalény. U příležitosti těchto oslav se farnost rozhodla, že uvede do provozu 

nefunkční kostelní hodiny, opraví zvonovou stolici a převěsí zvon z roku 1603. Samotné oslavy by 

proběhly formou hodů v červenci roku 2022, farnost k této příležitosti plánuje např. vydat brožuru o 

historii farnosti, vyrobit informační banery, uspořádat komentované prohlídky, divadelní vystoupení, 

letní kino atd., ale také například zasadit památeční strom, v neposlední řadě uspořádat setkání nejen 

pro farníky, ale i širokou veřejnost. Celkové předpokládané náklady na oslavy, které zahrnují i opravy 

hodin a převěšení zvonů činí cca 500 tis. Kč. Subjekt oslovil s žádostí o finanční příspěvek také 

Olomoucký kraj a Nadaci ČEZ. 

Po projednání žádosti představiteli města Přerova je navrženo poskytnout finanční příspěvek ve výši 

250 tis. Kč. 

Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky projednala žádost na své schůzi konané dne 7. 2. 2022, o 

doporučení schválit poskytnutí dotace se neusnesla.  

  

  

Žádost je uvedena v příloze.  

 

 


