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Název materiálu:

PŘEROV MAMMOTHS - záměr účelové dotace

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 25 000,- Kč subjektu PŘEROV MAMMOTHS, IČ: 
01207687, se sídlem Přerov, Na odpoledni 156/7, na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací 
20. finále nejvyšší České a Slovenské ligy amerického fotbalu pod názvem TAG Heuer Czech Bowl 
XX, konaného v Přerově dne 30. 06. 2013.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 68. schůzi konané dne 20. 06. 2013 a usnesením číslo 
2562/68/3/2013 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Odbor sociálních věcí a školství:

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

Odbor ekonomiky:



V případě schválení výše uvedeného záměru by byla dotace poskytnuta z rezervy 
zastupitelstva určené k těmto účelům.

Důvodová zpráva:

Subjekt PŘEROV MAMMOTHS, IČ: 01207687, se sídlem Přerov, Na odpoledni 156/7, žádá 
statutární město Přerov o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 25 000,- Kč na částečnou úhradu 
nákladů spojených s organizací 20. finále nejvyšší České a Slovenské ligy amerického fotbalu pod 
názvem TAG Heuer Czech Bowl XX, konaného v Přerově dne 30. 06. 2013.

Rada města Přerova žádost projednala na 68. schůzi konané dne 20. 06. 2013 a usnesením číslo 
2562/68/3/2013 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr na poskytnutí dotace ve 
výši 25 000,- Kč.

Zastupitelstvo města Přerova však na svém 19. zasedáním konaném dne 09. 09. 2013 usnesením číslo 
867/19/7/2013 nepřijalo v dané věci usnesení. 

Subjekt PŘEROV MAMMOTHS, IČ: 01207687, se sídlem Přerov, Na odpoledni 156/7, žádá 
statutární město Přerov o opětovné projednání předmětné žádosti v Zastupitelstvu města Přerova. 

Žádosti jsou přílohou této důvodové zprávy.

Jmenovanému subjektu byla v letošním roce schválena orgány města dotace v rámci grantového 
programu ve výši 15 000,- Kč na sportovní činnost v roce 2013.


