
Pořadové číslo:  2/4 

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 28.11.2022 

Návrh pro 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 12. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Petr Vrána , primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost o poskytnutí individuální dotace na podporu pořádání akce Until We Fall Fest 

Vol. I 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a ***, bydlištěm ***, 750 02 Přerov na 

podporu pořádání akce Until We Fall Fest Vol I. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle 

vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2022. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  1112 210 Příjem z daně z příjmů 

fyzických osob placené 

poplatníky 

6 552,6 * + 20,0 6 572,6 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3392 110 Zájmová činnost v kultuře 111,0 + 20,0 131,0 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

41 122,4 * + 20,0 41 142,4 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova projednala materiál na své 4. schůzi konané dne 24. 11. 2022. 

 

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 k výše uvedenému účelu. K financování budou zapojeny zvýšené příjmy na dani z příjmů 

fyzických osob placené poplatníky.  

 

Důvodová zpráva: 

Pan ***, bydlištěm ***, 750 02 Přerov, požádal o poskytnutí dotace ve výši 20 tis. Kč na podporu 

pořádání multižánrového jednodenního festivalu, který bude v roce 2022 pořádán jako první ročník. 

Jedná se koncert 3 kapel – Critical Acclaim, Wolf´s Sorrow a Abused & Neglected. Pro regionální 

návštěvníky je nejznámější kapela Critical Acclaim. Jedná se o přerovskou kapelu, která má za sebou 

osmileté působení na hudební scéně. Celkový rozpočet je předpokládán ve výši cca 50 tis. Kč. V 

případě schválení dotace by byly finanční prostředky použity na částečnou úhradu výdajů na technické 

zajištění, osvětlení a propagaci.  

Po projednání této žádosti představiteli města se navrhuje poskytnout dotaci ve výši 20 tis. Kč. Žadatel 

nepodával žádost o dotaci v předchozích obdobích. 

  

Žádost je uvedena v příloze.  

 

 


