
Pořadové číslo:  2/8 

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 

JUDr. Vladimír Lichnovský , náměstek primátora 

Michal Zácha, uvolněný radní 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Dotační programy A statutárního města Přerova pro rok 2023 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací 

žadatelům v oblasti: 

  

a) kultura ve výši 1 798 000 Kč, 

b) sport ve výši 13 750 000 Kč,  

c) volný čas ve výši 423 060 Kč, 

d) sociální a zdravotní ve výši 4 500 760 Kč,  

za podmínky schválení rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2023 Zastupitelstvem 

města Přerova. 

  

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů v 

jednotlivých oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2022 - 2026 

Termín: 31.03.2023 

 

2. schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle vzorových smluv 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2023 s výjimkou žádosti s ev. č. 

SOC-C-08/23, kde bude vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace upravena v 

oblasti spolufinancování. 

 



 

Odpovídá: Rada města Přerova 2022 - 2026 

Termín: 31.03.2023 

 

3. schvaluje výjimku termínu podání žádostí pro oblast kultury, sportu, volného času a sociální 

a zdravotní na rok 2023 v případě žádostí označených v příloze hvězdičkou. 

 

4. pověřuje uvolněného radního Michala Záchu k jednání o uzavření právních jednání dle bodu 

1 usnesení v oblasti sportu, volného času, k jejich uzavření a podpisu, 

 

5. pověřuje náměstka primátora JUDr. Vladimíra Lichnovského k jednání o uzavření právních 

jednání dle bodu 1 usnesení v oblasti v oblasti sociální a zdravotní, k jejich uzavření a 

podpisu, 

 

6. neschvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v 

oblasti kultury a oblasti sportu žadatelům, u kterých je ve sloupci „Návrh Rady města 

Přerova“ uvedena nulová výše dotace (viz příloha důvodové zprávy). 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 4. schůzi konané dne 24. 11. 2022 a doporučuje Zastupitelstvu města 

Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

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: 

Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2023 zahrnuje uvedené objemy finančních 

prostředků do jednotlivých oblastí. 

 

 

 

 


