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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 30.11.2012

Předloha pro 15. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 10. 12. 
2012

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

Zpracovatel: Ing. DANIELA NOVOTNÁ, vedoucí odboru kanceláře primátora
OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
Ing. TOMÁŠ PŘIKRYL, referent oddělení rozpočtu

Název materiálu:

Návrh na poskytnutí dotace TK Precheza Přerov o.s., Tělocvičná jednota Sokol Přerov, 
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem TK PRECHEZA Přerov o.s., IČ: 22826611, se sídlem 
Přerov, Kosmákova 3364/55, 750 02  Přerov,  na náklady spojené s pořádáním akce Zlatý Kanár v 
roce 2012,

2. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ 61986364, se 
sídlem Přerov, Brabansko 2, na náklady spojené s rekonstrukcí elektrického parku v Loutkovém 
divadle v roce 2012/2013,

3. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Místní organizace 
Přerov, IČ 47184418, se sídlem Přerov, Kratochvílova 35,  na náklady spojené s dofinancováním 
nástěnných kalendářů v roce 2012,

4. schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

1355 230  Odvod z výherních hracích
 přístrojů

21 008,5 + 268,1 21 276,6



Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409  Ostatní činnosti j. n.
 (zastupitelstvo)

41,9 - 41,9 0,0

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 1 147,0 + 300,0 1 447,0

4345 110  Centra sociálně rehabilitačních
 služeb

0,0 + 10,0 10,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

 Dotace, přímé podpory
 a grantový program

46 960,6 + 268,1 47 228,7

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova svým usnesením č. 2024/52/3/2012 ze dne 20. 11. 2012 podala 
zastupitelstvu návrh poskytnout dotace tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.

Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá materiál ke schválení. 

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2013 zůstala 
řada požadavků, jimž nebylo možné, s ohledem na možnosti příjmové strany rozpočtu,
vyhovět. Vzhledem k dosavadnímu vývoji hospodaření se nerozpočtované příjmy z loterií jeví 
jako jediná možnost, jak vytvořit v rozpočtu rezervu  k pokrytí  alespoň těch nejaktuálnějších 
potřeb, jako jsou havárie, schválené záměry apod. Z těchto důvodů odbor ekonomiky 
nedoporučuje poskytnutí výše uvedených dotací.

Důvodová zpráva:

V souvislosti s novým způsobem rozdělování podpor do oblasti sportu, kultury, zdravotnictví a vůbec 
neziskového sektoru, který je důsledkem  změnou zákona o loteriích, žádají různé subjekty působící na 
území města Přerova o podporu svých letošních aktivit.
Již po třinácté se v letošním roce uskuteční vyhlášení výsledků ankety Zlatý kanár 2012. Je to tradiční 
akce, vyhodnocení nejlepších tenistů probíhá za zájmu široké veřejnosti, pravidlem se stal bohatý 
kulturní doprovodný program. Město Přerov pravidelně na tuto akci přispívá, v letošním roce částkou 
ve výši 100 tis. Kč. prostřednictvím přímé podpory. S odvoláním na změnu financování v souvislosti 
se změnou zákona o loteriích požádal prezident TK PRECHEZA Přerov o.s. o zvýšení podpory na tuto 
prestižní akci, z níž je pořizován i televizní přenos. V letošním roce bude mít navíc vyhlašování 



výsledků ještě další rozměr - proběhne pouze pár týdnů po velkém úspěchu českého daviscupového
týmu, který po 32 letech dosáhl na  vítězství a získal pověstnou "salátovou mísu". Takový úspěch s 
sebou vždy přináší zvýšený zájem sportovně založených lidí o tenis. To se projevuje nejen ve 
zvyšujícím se počtu zájemců o hru samotnou, ale také lze očekávat navýšení návštěvnosti na 
veškerých sportovních i kulturně společenských akcích, které s tenisem souvisejí. 
Loutkové divadlo po povodni v roce 1997 bylo obnoveno a v rámci rekonstrukce byl realizována 
elektroinstalace a dovadlo bylo vybaveno novým osvětlením. Jak vyplývá z přiložené žádosti, tato 
elektroinstalace již neodpovídá dnešním požadavkům a proto zástupci Tělocvičná jednota Sokol 
Přerov, IČ 61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 2, požádali o poskytnutí dotace ve výši 200 tisíc 
Kč, která bude využita právě na obnovu elektrického parku.
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Místní organizace Přerov, IČ 47184418, se sídlem Přerov, 
Kratochvílova 35, požádala o poskytnutí dotace ve výši 10 tisíc Kč na dofinancování kalendáře, které 
byly vyrobeny k 10. výročí otevření INFO – Centra Svazu tělesně postižených. Kalendář mapuje 
desetiletou činnost místní organizace.

Přílohou materiálu jsou žádosti uvedených subjektů.




