
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 dotace pro Moravský institut vzdělávání, o. p. s. na částečnou 

úhradu nákladů souvisejících s účastí v soutěži Dance World Cup 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 31.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Moravský institut 

vzdělávání, o. p. s., se sídlem Sokolská 520/26, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 

01705083 na částečnou úhradu nákladů souvisejících s účastí na mezinárodní soutěži Dance 

World Cup. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2022. 

 

2.  schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  Dotační program B 384,8 - 31,0 353,8 

3392 110 Zájmová činnost v kultuře 80,0 + 31,0 111,0 

 
 

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. 

3165/86/5/2022 podala návrh zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace a uzavření smlouvy, jak je 

uvedeno v předloženém 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 uvedené dotace. V případě jejího schválení budou převedeny 

zdroje z Dotačního programu B. Závazný ukazatel se nemění. 

 

Důvodová zpráva: 

Moravský institut vzdělávání, o. p. s. požádal o poskytnutí finančních prostředků na částečnou úhradu 

nákladů souvisejících s účastí na mezinárodní soutěži Dance World Cup ve Španělsku. Žákyně 

Moravské školy tance se v březnu roku 2022 kvalifikovaly na finále této taneční soutěže, které se 

uskuteční na přelomu měsíců června a července 2022. Finanční prostředky by v případě schválení 

dotace byly použity na částečnou úhradu nákladů na dopravu, ubytování, startovné a kostýmy pro 

sedmičlennou výpravu. Celkové předpokládané náklady činí cca 160 tis. Kč. V době podání žádosti 

měl žadatel přislíbeny sponzorské dary ve výši 25 tis. Kč. Po vyhodnocení žádosti a projednání žádosti 

představiteli města se navrhuje poskytnout finanční prostředky ve výši 31 tis. Kč. Kancelář primátora 

zároveň konzultovala tuto žádost s odborem sociálních věcí a školství, který je administrátorem 

obdobných žádostí v oblasti sportu. V případě udělování obdobných dotací za poslední období v 

oblasti sportu, vycházely po vyhodnocení a rozpočítání celkové navrhované částky/žádost finanční 

prostředky do výše 5 tis. Kč/osoba. Vzhledem k uvedenému je navrhována částka úměrná v porovnání 

s podobnými případy, které byly administrovány v oblasti sportu. Komise pro cestovní ruch, kulturu a 

památky podporuje předložený návrh.  

Subjekt si nemohl podat žádost v rámci dotačního programu statutárního města Přerova A na rok 2022 

– jedná se o kvalifikaci, která nebyla v době podávaní žádostí v rámci dotačního programu A známa – 

došlo k ní až počátkem roku 2022. Tato žádost patří pod dotační program v oblasti kultury na rok 2022 

B.  

  

Subjektu byly v rámci dotačního programu statutárního města Přerova v oblasti kultury na rok 2022 A 

poskytnuty podpory ve výši 187 tis. Kč na činnost Moravské školy tance a ve výši 164 tis. Kč na akci 

Taneční divadlo. 

  

Žádost je uvedena v příloze.  

 

 


