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Název materiálu:

Tělocvičná jednota Sokol Lověšice - účelová dotace

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol 
Lověšice, IČ: 75113325, se sídlem Přerov III - Lověšice, U sokolovny 226/5, na 
úhradu části nákladů spojených s opravou podlahy tělocvičny sokolovny v Lověšicích 
v občanské vybavenosti č.p. 226 na parcele p.č. st. 232 v k.ú. Lověšice u Přerova v 
roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové

opatření
rozpočet

po úpravě
Ostatní 
činnosti j. n.

324,0 * - 10,0 314,0



(zastupitelstvo)
3419 610 Ostatní 

tělovýchovná
činnost

150,0 * + 10,0 160,0

* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 88. schůzi konané dne 09. 04. 2014 a usnesením číslo 
3344/88/10/2014 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

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. Je na zvážení orgánů města, zda schválí poskytnutí 
výše uvedené dotace. V této souvislosti je však třeba vzít v úvahu výši rezervy pro 
poskytování mimořádných dotací. Rezerva byla v rozpočtu ponechána z důvodu, aby orgány 
města měly v průběhu celého roku 2014 možnost podpořit zejména mimořádné výkony, jako 
jsou účasti na mistrovství republiky, světa apod., popř. akce, jejichž realizace nebyla v době 
podávání žádosti o podporu z grantového programu známa. 
Dle přehledu požadovaných a navržených finančních prostředků Tělocvičná jednota Sokol 
Lověšice žádost o grant v oblasti sportu nepředložila.

Důvodová zpráva:

Tělocvičná jednota Sokol Lověšice, IČ: 75113325, se sídlem Přerov III - Lověšice, U 
sokolovny 226/5, žádá statutární město Přerov o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 10 
000,- Kč na úhradu části nákladů spojených s opravou podlahy tělocvičny sokolovny v 
Lověšicích v občanské vybavenosti č.p. 226 na parcele p.č. st. 232 v k.ú. Lověšice u Přerova. 

Budova sokolovny je ve vlastnictví České obce sokolské, která uvedenou nemovitost předala 
v roce 2012 do správy subjektu Sokolská župa Středomoravská Kratochvilova. Sokolovna 
tedy zatím není ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Lověšice (převod majetku je v 
řízení), ta ji již ale provozuje a opravuje. Objekt je bez omezení vlastnického práva. 

Žádost včetně předpokládaného rozpočtu je přílohou této důvodové zprávy.


