
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 – podpory de minimis pro Pekárnu Racek, s.r.o. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace - podpory de minimis ve výši 168.000,- Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de minimis na rok 2022 mezi 

statutárním městem Přerovem a subjektem Pekárna Racek, s. r. o. se sídlem gen. Štefánika 

185/38, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 62582178 na pokrytí části mzdových nákladů 

prodavačky v podnikové prodejně v místní části Žeravice. Veřejnoprávní smlouva bude 

uzavřena dle návrhu uvedeného v příloze tohoto materiálu. 

 

2. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace - podpory de minimis na rok 2022 dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova návrh projednala na své 78. schůzi konané dne 27. ledna 2022. Svým usnesením 

číslo 2875/78/4/2022 podala zastupitelstvu návrh schválit poskytnutí dotace a uzavření smlouvy tak, 

jak je uvedeno v předloženém návrhu usnesení.  

 

Důvodová zpráva: 

Již od roku 2017 probíhají jednání ve věci zachování podnikové prodejny v místní části Žeravice. S 

ohledem na výši nákladů spojených s provozem prodejny a nízké tržby, vykazuje prodejna 

provozovaná Pekárnou Racek, s. r. o. ztrátu. Proto se zvažovala možnost ukončení provozu. Občané 



místní části prostřednictvím místního výboru projevili opět zájem o zachování prodejny. Bylo 

dohodnuto, že finanční prostředky ve výši 168.000 Kč potřebné na zachování prodejny Pekárny Racek 

v Žeravicích budou opět vyčleněny z rozpočtu "na hlavu" na rok 2022 a začleněny účelově do 

rozpočtu pro místní část Žeravice vedeného Kanceláří primátora. Tato částka bude použita na 

individuální dotaci (podporu de minimis) na částečnou úhradu mzdových nákladů prodavačky v této 

prodejně. Tento postup byl dodržen a Kancelář primátora nyní zajišťuje projednání poskytnutí dotace 

a uzavření smlouvy v orgánech města.  

  

Subjektu byla v roce 2021 poskytnuta dotace na stejný účel ve výši 168.000,- Kč.  

 

 


