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Název materiálu:

TJ SPARTAK PŘEROV - záměr účelové dotace

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši max. 15% skutečně vynaložených nákladů níže 
uvedené akce, tzn. poskytnutí částky do max. výše 1 074 000,- Kč, subjektu TJ SPARTAK 
PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem Přerov I - Město, Bezručova 770/4, na částečnou úhradu 
nákladů spojených se zateplením a výměnou oken budovy loděnice v občanské vybavenosti 
č.p. 770 na parcele p.č. 4784/2 v k.ú. Přerov v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 2. pololetí 2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 88. schůzi konané dne 09. 04. 2014 a usnesením číslo 
3345/88/10/2014 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, včetně 
navrhovaných záměrů a je zpracovatelem předloh do orgánů města. Rezerva na poskytování 
mimořádných dotací 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. Při projednávání jednotlivých žádostí bylo 
zjištěno, že každoročně stoupá počet žadatelů (2013/2012 +17, 2014/2013 +28), což má za 
následek při stejně rozpočtované částce snižování dotací ostatním žadatelům. Dle odboru 
ekonomiky by měl být dotační program, kromě jednotlivých oblastí, nastaven tak, aby řešil 
určitý problém, či oblast, kterou je potřeba nějakým způsobem podporovat. 
Při schvalování záměrů a dotací je ovšem třeba vzít v úvahu tu skutečnost, že zdroje města 
jsou značně omezené a pokud se objeví finanční prostředky, které nejsou doposud zapojeny v 
rozpočtu či zahrnuty v rozpočtovém výhledu k financování konkrétních akcí, je nutné vytvářet 
nejen rezervu pro případ problémů se získáním dotace v přepokládané výši na projekt 
Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova, tak aby bylo možné 
následně plnit v souladu s platnou úvěrovou smlouvou, ale také vyčlenit prostředky na opravy 
majetku ve vlastnictví města, který je často ve značně zchátralém stavu. Z těchto důvodů 
odbor ekonomiky nedoporučuje schválit výše uvedený návrh na usnesení.

Důvodová zpráva:

TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem Přerov I - Město, Bezručova 770/4, žádá 
statutární město Přerov o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 1 500 000,- Kč na částečnou 
úhradu nákladů spojených se zateplením a výměnou oken budovy loděnice v občanské 
vybavenosti č.p. 770 na parcele p.č. 4784/2 v k.ú. Přerov v roce 2014.

Náklady projektu „Zateplení budovy Loděnice TJ Spartak Přerov“ činí 7 161 074,- Kč. V 
rámci Operačního programu životního prostředí byla na realizaci tohoto projektu schválena 
Státním fondem životního prostředí dotace ve výši 4 515 053,40 Kč. O poskytnutí zbývající 
částky 2 646 020,60 Kč tento subjekt žádá statutární město Přerov (1 500 000,- Kč) a 
Olomoucký kraj (1 146 000,- Kč). 

Dotace z rozpočtu města Přerova je stanovena ve výši max. 15% celkových nákladů na tuto 
investiční akci. 15% z celkových nákladů činí 1 074 161,- Kč. V usnesení figuruje 
zaokrouhlená částka 1 074 000,- Kč. 

Budova loděnice je ve vlastnictví TJ SPARTAK PŘEROV a je bez omezení vlastnického 
práva. 

Žádost včetně předpokládaného rozpočtu je přílohou této důvodové zprávy.


