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Název materiálu:

Mimořádné dotace

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000 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, na sportovní činnost v roce 2013,

2. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sokolská župa Středomoravská - Kratochvilova, 
IČ: 00495000, se sídlem Přerov, Brabansko 2, na opravu sokolovny v Lověšicích v občanské
vybavenosti č. p. 226 na parcele p. č. st. 232 v k. ú. Lověšice u Přerova v roce 2013,

3. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 250 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Přerovský volejbalový klub o. s., IČ: 26550466,            
se sídlem Přerov, Petřivalského 1, na sportovní činnost v roce 2013,

4. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Fotbalový klub KOZLOVICE, IČ: 47999152,                  
se sídlem Přerov - Kozlovice, na sportovní činnost v roce 2013,

5. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Žeravice, IČ: 45180521, se sídlem 
Přerov XII - Žeravice, U stadionu 214/7, na provoz sportovní haly v občanské vybavenosti č. p. 214              
na parcele p. č. 165 v k. ú. Žeravice v roce 2013,

6. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, se 
sídlem Přerov, Brabansko 566/2, na provoz sokolovny v občanské vybavenosti č. p. 566 na parcele           
p. č. 4338 v k. ú. Přerov v roce 2013,



7. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000 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 provoz:

• kuželny v občanské vybavenosti č. p. 626 na parcele p. č. 4325/2 a 4325/3,
• loděnice v občanské vybavenosti č. p. 770 na parcele p. č. 4784/2,
• dvou sportovních hal v občanské vybavenosti č. p. 3250 na parcele p. č. 2656/2 a bez č. p./č. e. 

na parcele p. č. 2656/3,

vše v k. ú. Přerov v roce 2013.

V případě výše uvedených sportovišť, s výjimkou loděnice, se dotace poskytuje pouze na náklady na 
teplo, teplou vodu, elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, svoz odpadu, 
spojené s užíváním těchto sportovišť v roce 2013,

8. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem 1. FC Viktorie Přerov o. s., IČ: 66743338, se sídlem 
Přerov, Sokolská 734/28, na sportovní činnost v roce 2013,

9. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem HC ZUBR Přerov s. r. o., IČ: 28593006, se sídlem 
Přerov, Petřivalského 5, na sportovní činnost mládeže v roce 2013,

10. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem PŘEROV MAMMOTHS, IČ: 01207687, se sídlem 
Přerov I - Město, Na odpoledni 156/7, na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací Halového 
mistrovství ČR v americkém fotbale, konaném v Přerově dne 30.11.2013,

11. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov Handball Club, 
IČ: 22761179, se sídlem Přerov I – Město, U tenisu 3250/9, na sportovní činnost v roce 2013,

12. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem JUDO SK Přerov o. s., IČ: 22859195, se sídlem Přerov, 
Velké Novosady 993/9, na sportovní činnost v roce 2013,

13. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Karate Přerov, o. s., IČ: 64989089, se sídlem Přerov, 
Neumannova 5, na sportovní činnost v roce 2013,

14. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem KBC Přerov, IČ: 70868549, se sídlem Přerov, Velká 
Dlážka 1, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí závodníka klubu Františka Lošťáka na 
Mistrovství světa juniorů v kickboxu asociace WKA, které se bude konat v termínu 29.10. -
03.11.2013 v Massa Carrara v Itálii,

15. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Svaz tělesně postižených
v České republice, o. s., místní organizace Přerov, IČ 47184418, se sídlem Kratochvílova 35, 750 02 
Přerov, jako příjemcem dotace, na provoz organizace a na sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením v roce 2013,

16. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem „Nadační fond Přerovského jazzového festivalu“, 



se sídlem Kratochvílova 148/1, 750 02 Přerov, IČ: 49558005, na částečnou úhradu nákladů spojených 
s organizací XXX. Československého jazzového festivalu,

17. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Duha Klub Dlažka, se sídlem Palackého 77/1, 750 
02 Přerov, IČ: 67338810, na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací Mistrovství České 
republiky v scrabble,

18. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Folklorní soubor Haná Přerov, se sídlem U Bečvy 
904/1, 750 02 Přerov, IČ: 67338500, na částečnou úhradu nákladů spojených s vydáním CD Jak 
se dělá láska,

19. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Český rybářský svaz, místní organizace Přerov, se 
sídlem U rybníka 1034/13, 750 00 Přerov, IČ: 18050387, na částečnou úhradu nákladů spojených              
s pořízením nezbytného vybavení, které budou členové svazu využívat pro svou činnost,

20. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč  a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Astronomický klub Přerov, se sídlem P. O. BOX 
97, Hvězdárna Přerov, 750 02 Přerov, IČ: 61985431, na částečnou úhradu nákladů spojených              
s obnovou zastaralé astronomické techniky,

21. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 18 000 Kč  a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Středomoravská nemocniční a. s., se sídlem 
Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov - Krasice, IČ: 27797660, na částečnou úhradu nákladů 
vynaložených o. z. Nemocnice Přerov, Dvořákova 75, 751 52 Přerov, v souvislosti s výstavou 
a organizací dne otevřených dveří k 100. výročí fungování přerovské nemocnice,

22. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 
7, se sídlem Šířava 7, 750 00 Přerov, IČ: 00577227, na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
Adventní varhanní koncert,

23. schvaluje záměr na poskytnutí dotace (v roce 2014) ve výši 110 000 Kč subjektu Česká 
republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 
Olomouc, IČ: 70885940, na pořízení přívěsu pro záchranné práce při mimořádných událostech 
s velkým počtem zraněných,

24. schvaluje záměr na poskytnutí dotace (v roce 2014) ve výši 80 000 Kč subjektu Česká 
republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 
Olomouc, IČ: 70885940, na pořízení osvětlovací soupravy, která je nezbytně nutná při zákroku 
u všech mimořádných situací,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

25. schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle přílohy.



Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko rady města Přerova:

Rada města Přerova projednala materiál na své 80. schůzi dne 13.11.2013 a předkládá 
Zastupitelstvu města Přerova ke schválení.

Stanovisko odboru ekonomiky:

Odbor ekonomiky sumarizuje podklady od jednotlivých odborů, na jejichž základě je 
zpracován tento materiál. Navržené rozpočtové opatření obsahuje zapojení mimořádných 
příjmů z loterií a části zůstatku rezervy Zastupitelstva města Přerova určené k poskytování 
dotací za účelem poskytnutí mimořádných podpor. Závisí na rozhodnutí orgánů města, zda 
schválí použití předmětných finančních prostředků k výše uvedenému účelu. 

Důvodová zpráva:

Tak jako v roce 2012 je i koncem letošního roku připraven materiál, kterým jsou rozdělovány finanční 
prostředky z loterií subjektům, působícím zejména v oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit.  
V návrhu usnesení je uveden také účel, na který jednotlivé subjekty mohou dotaci využít. Po schválení 
na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Přerova budou s uvedenými žadateli uzavřeny smlouvy 
o poskytnutí dotace bez finanční spoluúčasti žadatele, s termínem vyúčtování do 31. ledna 2014. 

Předmětem tohoto materiálu jsou také záměry na poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje na pořízení přívěsu pro záchranné práce při mimořádných událostech s velkým 
počtem zraněných a na pořízení osvětlovací soupravy, která je nezbytně nutná při zákroku u všech 
mimořádných situací, a to v celkové výši 190 000 Kč. S ohledem na předepsaný způsob hospodaření 
žadatele není možné poskytnout dotaci v prosinci 2013. V únoru 2014 bude Zastupitelstvu města 
Přerova předložen návrh na poskytnutí dotací včetně schválení uzavření příslušných smluv, 
rozpočtového opatření, a to převodem finančních prostředků z roku 2013.

V oblasti sportu je účel použití dotací zvolen obecně, a to na:
 sportovní činnost,
 provoz sportovních zařízení. V případě omezení vlastnického práva bude dotace poskytnuta pouze 

na náklady na teplo, teplou vodu, elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou 
vodu, svoz odpadu, spojené s užíváním sportoviště,

 pouze v případě subjektu Sokolská župa Středomoravská - Kratochvilova, je účelem poskytnutí 
dotace oprava sokolovny v Lověšicích,

 a v případě KBC Přerov na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí závodníka klubu 
Františka Lošťáka na Mistrovství světa juniorů v kickboxu asociace WKA, které se konalo 
v termínu 29.10. - 03.11.2013 v Massa Carrara v Itálii.    

Místní organizace Svazu tělesně postižených v Přerově se dopisem ze dne 08.10.2013 obrátila na 
statutární město Přerov s žádostí o poskytnutí mimořádné účelové dotace na provoz organizace. 

Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Přerov, je občanské sdružení, které velmi aktivně 
spolupracuje se statutárním městem Přerovem v oblasti poskytování sociálních služeb pro zdravotně 
znevýhodněné osoby a seniory. Je významnou nestátní neziskovou organizací, která nabízí široký 
sociální servis této cílové skupině. Poskytuje zejména registrovanou sociální službu ve smyslu zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - sociálně aktivizační služby pro 
osoby se zdravotním postižením a seniory a služby všeobecného poradenství. Tělesně postiženým 
občanům, seniorům, jejich rodinným příslušníkům a dalším zúčastněným subjektům poskytuje nejen 
poradenství v sociální oblasti, ale realizuje také aktivizační pobyty, vlastivědné tuzemské i zahraniční 
zájezdy nebo návštěvy kulturních zařízení. Dalším okruhem činností je distribuce Euroklíčů, 



rehabilitační cvičení a plavání, ergoterapie či půjčovna kompenzačních pomůcek, kde si občané  
mohou zapůjčit invalidní vozík, francouzské hole, různé druhy chodítek, hydrolift, elektrický skútr, 
odkladný stolek k lůžku a další.

Svým vhodným umístěním v centru města a bezbariérovým přístupem poskytuje celodenní zázemí pro 
všechny nestátní neziskové organizace v Přerově. Vzhledem k nezastupitelné činnosti uvedeného 
občanského sdružení pro občany města Přerova je tato organizace podporována z rozpočtu 
Statutárního města Přerova formou přímých dotací (pro rok 2013 částkou 260 000 Kč). Místní 
organizace Svazu tělesně postižených v Přerově má v současné době 540 členů.



příloha

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

1355 230 Odvod z výherních hracích

přístrojů

33 000,0 + 1 443,2 34 443,2

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

Ostatní činnosti j. n.

(zastupitelstvo)

2 327,8 - 137,8 2 190,0

3316 110 Vydavatelská činnost 0,0 + 60,0 60,0

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 181,0 + 211,0 392,0

3429 110 Ostatní zájmová činnost

a rekreace

10,0 + 50,0 60,0

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 174,0 + 1 260,0 1 434,0

4349 62X Ostatní sociální péče a pomoc

ostatním skupinám obyvatelstva

342,0 - 10,0 332,0

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc

ostatním skupinám obyvatelstva

20,0 + 10,0 30,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 26 807,1 + 1 453,2 28 260,3


