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Název materiálu:

TJ SPARTAK PŘEROV - účelová dotace

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem 
Přerov, Bezručova 4, na náklady spojené s účastí družstva žen kuželkářského oddílu v Evropském 
poháru, konaném v termínu 1. - 5. 10. 2013 v německém Augsburgu.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

2 347,8 * - 20,0 2 327,8

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 154,0 * + 20,0 174,0
* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:



projednala danou záležitost na 76. schůzi konané dne 02. 10. 2013 a usnesením číslo 
2823/76/7/2013 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Odbor sociálních věcí a školství:

doporučuje Radě města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

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:

Občanské sdružení TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem Přerov, Bezručova 4, žádá 
statutární město Přerov o poskytnutí mimořádné dotace na náklady spojené s účastí družstva žen 
kuželkářského oddílu v Evropském poháru, konaném v termínu 1. - 5. 10. 2013 v německém 
Augsburgu.

Žádost je přílohou této důvodové zprávy.

V letošním roce byly TJ SPARTAK PŘEROV schváleny orgány města tyto dotace:
- v rámci přímých podpor dotace ve výši 170 000,- Kč na provoz kuželny, loděnice, atletického 
oválu, fotbalového hřiště s umělou trávou a dvou sportovních hal v tenisovém areálu,

- v rámci grantového programu v oblasti sportu dotace ve výši 415 000,- Kč na sportovní činnost 
oddílů, z toho 60 000,- Kč na činnost kuželkářského oddílu.


