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Název materiálu:

Český svaz ledního hokeje - účelová dotace

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Český svaz ledního hokeje, IČ: 00536440,            
se sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 621/8a, na organizaci Mistrovství světa IIHF žen 
v ledním hokeji, Divize I, Skupina A, které se bude konat v Přerově v termínu 06. - 12. 04. 2014

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28. 02. 2014

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

444,0 * - 150,0 294,0

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 0,0 + 150,0 150,0
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu



Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor sociálních věcí a školství:

doporučuje Zastupitelstvu 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. Za účelem poskytnutí této dotace budou převedeny 
finanční prostředky rezervy určené na poskytování mimořádných dotací. Odbor ekonomiky 
upozorňuje, že i na tuto akci lze žádat o podporu v rámci Grantového programu v oblasti 
sportu, což by mělo být využito prioritně. V žádosti zmíněné předchozí MS v ledním hokeji 
žen do 18 let se konalo na přelomu let 2011-2012 a statutární město Přerov tehdy poskytlo 
účelovou dotaci ve výši 100 000 Kč spolupořadateli akce subjektu HC ZUBR PŘEROV. 
Tentokrát je pořadatelem Český svaz ledního hokeje. Nutno také zmínit, že o pořádání této 
akce v Přerově bylo rozhodnuto již dříve a tedy i žádost mohla být zaslána dříve (na žádosti 
není uvedeno datum). Z hlediska odboru ekonomiky také v žádosti zcela chybí podstatné 
informace, a to minimálně na co konkrétně budou poskytnuté finanční prostředky použity        
a rozpis celkových nákladů akce, popř. také z jakých zdrojů budou zafinancovány.

Důvodová zpráva:

Český svaz ledního hokeje, IČ: 00536440, se sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 621/8a, 
žádá statutární město Přerov o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 250 000,- Kč                       
na organizaci Mistrovství světa IIHF žen v ledním hokeji, Divize I, Skupina A, které se bude 
konat v Přerově v termínu 06. - 12. 04. 2014.

Žádost je přílohou této důvodové zprávy.


