
Pořadové číslo:  25/5 

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 02.06.2022 

Návrh pro 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 6. 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 Moravskou hasičskou jednotu – hasičský 

sbor Penčice na částečné pokrytí nákladů na oslavy výročí založení sboru 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Moravská hasičská 

jednota – hasičský sbor Penčice, se sídlem Rohová 124/1, Přerov XIII - Penčice, 751 27 

Přerov, IČ: 70976619 na částečnou úhradu nákladů na oslavy výročí založení sboru. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2022. 

 

2. schvaluje následující úpravu 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 

964 102,5 * + 10,0 964 112,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 51,7 * + 10,0 61,7 

* 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 

39 803,9 * + 10,0 39 813,9 

* 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 86. schůzi konané dne 26. 5. 2022. Svým usnesením č. 

3166/86/52022  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 k tomuto účelu 

převedeny zdroje ze zůstatku hospodaření roku 2021. 

 

Důvodová zpráva: 

Moravská hasičská jednota – hasičský sbor Penčice požádal o finanční příspěvek na částečnou úhradu 

nákladů souvisejících s oslavami založení hasičského sboru v Penčicích. Jedná se o spolek přidružený 

k jednotce v Přerově – Penčicích. V případě mimořádných událostí jako jsou např. povodně a jiné 

krizové události či havárie, jsou vždy ochotni pomoci, vždy vyjíždějí k zásahům. Celkové 

předpokládané náklady na pořádání oslav činí cca 62 tis. Kč. Finanční prostředky v případě schválení 

dotace budou použity na částečnou úhradu výroby slavnostního tištěného praporu. Po projednání 

žádosti představiteli města Přerova je navrhováno poskytnout finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč.  

  

  

Žádost je uvedena v příloze.  

 

 


