
Pořadové číslo: 18/7

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 04. 06. 2013

Předloha pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 06. 2013

Předkladatel: Mgr. Dušan Hluzín, náměstek primátora

Zpracovatel: Bc. Marta Šintáková, zastupující vedoucí odboru sociálních věcí a školství

Oldřiška Sedláčková, vedoucí odboru ekonomiky
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Název materiálu:

DECARO RMG s.r.o. - záměr účelové dotace

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč
subjektu DECARO RMG s.r.o., IČ: 61943762, se sídlem Hostivice, Husovo náměstí 1702,              
na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu Odznak Všestrannosti Olympijských 
Vítězů na základních školách v Přerově v roce 2013.

Odpovídá:  Rada města Přerova

Termín: rok 2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 63. schůzi konané dne 09. 05. 2013 a podává návrh
Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Odbor sociálních věcí a školství:

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

Odbor ekonomiky:

Při posuzování návrhů na schválení záměru na poskytnutí dotace je třeba vzít v úvahu, že 
stávající rezerva vymezená k účelu mimořádných dotací zahrnuje také zdroje pro případnou 
dotaci na provoz firmě Regionální letiště Přerov, a. s.  Také z rezervy kapitoly školství, jak je
uvedeno v důvodové zprávě, budou hrazeny náklady související s plněním projektu (není 
vyčísleno v jakém objemu), dále je ještě požadována dotace. Odbor ekonomiky doporučuje 
projednat výše uvedený záměr s ohledem na tyto skutečnosti.
.



Důvodová zpráva:

Zástupkyně společnosti DECARO RMG s.r.o. paní Šárka Kašpárková se již v říjnu roku 2012 
obrátila na statutární město Přerov s nabídkou účasti žáků základních škol v Přerově 
v projektu Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů (dále jen OVOV). Projekt je 
akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a v současné době je zaštítěn 
Českým olympijským výborem.

Danou záležitost projednávala Rada města Přerova na své 53. schůzi konané dne 20. 12. 2012. 
Usnesením č. 2122/53/7/2012 doporučila ředitelům základních škol zřízených statutárním 
městem Přerovem zapojit se do sportovního programu OVOV.

Dne 11. 03. 2013 proběhlo setkání ředitelů škol se zástupci firmy DECARO RMG s.r.o.,
ředitelé byli seznámeni s podmínkami projektu, byly jim předány informační materiály 
k projektu.

Přihlášku k účasti v projektu OVOV zaslaly tyto školy:
Základní škola Přerov, Svisle 13
Základní škola Přerov, Za mlýnem 1
Základní škola Přerov, Želatovská 8
Základní škola Přerov, U tenisu 4
Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5.

Dne 12. 04. 2013 obdrželo Oddělení školství a mládeže dopis, ve kterém firma DECARO 
RMG s.r.o. předložila návrh nákladů organizátora pro rok 2013 a současně požádala o dotaci 
ve výši 50.000,- Kč.

Žádost je přílohou této důvodové zprávy.

Zvýšené náklady, které vzniknou školám s plněním podmínek projektu (nájem plaveckého 
areálu, brožury pro záznam dosažených výsledků, cestovné apod.) jsou kryty z rezervy 
kapitoly školství (původně plánované na opravy a údržbu). Požadovanou dotaci ve výši 
50.000,- Kč je nutné pokrýt z rezervy statutárního města, neboť oddělení školství a mládeže 
již tuto částku nemůže uvolnit ze svých prostředků.
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