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Název materiálu:

Žádost o poskytnutí finančních prostředků - krajské kolo v požárním sportu hasičů

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Přerov, IČ: 
64601641, se sídlem Mánesova 1347, 751 31 Lipník nad Bečvou, na částečnou úhradu nákladů 
spojených s pořádáním krajského kola v požárním sportu dobrovolných i profesionálních hasičů 
Olomouckého i Moravskoslezského kraje v roce 2013,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 857,8 * - 60,0 2 797,8

5512 110 Požární ochrana
- dobrovolná část

5,5 + 60,0 65,5

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu



Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova podala na své 63. schůzi usnesením č. 2397/63/3/2013 návrh schválit 
poskytnutí dotace.

Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá matriál k projednání a s ohledem na význam soutěže podporuje 
poskytnutí dotace.

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Dotace bude poskytnuta z rezervy zastupitelstva 
určené k těmto účelům.

Důvodová zpráva:

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se obrátilo na pana primátora s žádostí o navýšení 
poskytnutých finančních prostředků na krajské kolo v požárním sportu dobrovolných i profesionálních 
hasičů Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Jedná se o postupovou soutěž, která se každoročně 
pořádá v každém kraji dle celorepublikových pravidel v požárním sportu hasičských družstev. Je 
jednou ze základních podmínek technické a odborné přípravy jednotlivých družstev. Každý sbor 
dobrovolných hasičů je povinen se zúčastnit v rámci své každoroční odborné přípravy okrskového 
kola tohoto požárního sportu. Vítězové z krajských kol se utkají na Mistrovství ČR. Požadované 
finanční prostředky budou použity na částečnou úhradu nákladů spojených s krajským kolem v 
požárním sportu dobrovolných i profesionálních hasičů Olomouckého a Moravskoslezského kraje, 
zejména na zabezpečení stravování pro účastníky. Na tuto akci byl Zastupitelstvem města Přerova 
sdružení schválen grant ve výši 20.000,-- Kč (požadavek byl na 80.000,-- Kč). Olomouckým krajem 
bude akce podpořena částkou 120.000,-- Kč. 

Žádost je uvedena v příloze.


