
Pořadové číslo:  26/7 

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 29.08.2022 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 9. 2022 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, 1. náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Vyhlášení dotačních programů A a B pro rok 2023 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené dotační programy ve znění dle přílohy 

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2023 takto: 

  

 Dotační program A na podporu oblasti kultury pro rok 2023 s tím, že předpokládaný 

objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2023 na podporu účelu 

stanoveného v tomto dotačním programu činí 1 798 000 Kč, 

 Dotační program A na podporu oblasti sportu pro rok 2023 s tím, že předpokládaný 

objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2023 na podporu účelu 

stanoveného v tomto dotačním programu činí 13 750 000 Kč,  

 Dotační program A na podporu oblasti volného času pro rok 2023 s tím, že 

předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2023 na 

podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 423 060 Kč,  

 Dotační program A na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2023 s tím, že 

předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2023 na 

podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 4 500 760 Kč, 

 Dotační program B na podporu oblasti kultury, sportu, volného času, sociální a 

zdravotní pro rok 2023 s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků 

vyčleněných v rozpočtu roku 2023 na podporu účelu stanoveného v tomto dotačním 

programu činí 458 480 Kč. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 30.09.2022 



 

2. vyzývá žadatele k předložení žádosti dle přílohy Dotační programy statutárního města 

Přerova pro rok 2023 za těchto podmínek: 

  

Dotační program A 

 žádosti budou podávány v termínu od 10. 10. 2022 do 17. 10. 2022, 

 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34  

 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 7. 9. 2022 v Městském informačním centru na 

nám. TGM a na pracovištích: 

 Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 

750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti kultury 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště 

Smetanova 7), 750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času 

nebo v oblasti sociální a zdravotní. 

Od tohoto data budou tiskopisy rovněž k dispozici na webových stránkách města 

www.prerov.eu.  

  

Dotační program B 

 žádosti budou podávány v termínu od 1. 1. 2023 do 15. 9. 2023, 

 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34  

 tiskopisy bude možné vyzvednout od 1. 1. 2023 na pracovišti: 

 Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 

750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti kultury 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště 

Smetanova 7), 750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času 

nebo v oblasti sociální a zdravotní. 

  

Tiskopisy budou rovněž k dispozici na webových stránkách města www.prerov.eu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

projednala danou záležitost na 91. schůzi konané dne 25. 8. 2022 a navrhuje Zastupitelstvu města 

Přerova vyhlásit dotační programy A a B pro rok 2023. 

 

Kancelář primátora 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Odbor ekonomiky 

Předmětný objem finančních prostředků bude zahrnut do návrhu rozpočtu statutárního města Přerova 

na rok 2023. Pro jednání Rady města Přerova byl návrh na usnesení předložen ve dvou variantách, 

přičemž odbor ekonomiky upřednostňoval variantu I tzn. dotační programy ve stávajícím finančním 

objemu.  

 

 

 

 


