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Název materiálu:

NORDIC WALKING LIVE - mimořádná účelová dotace

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 5 000,- Kč subjektu NORDIC 
WALKING LIVE, IČ 22908170, se sídlem K Milířům 273, 549 31 Hronov, na nákup a 
potisk propagačních materiálů logem Seriál zdraví v roce 2014.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 88. schůzi dne 9. 4. 2014, usnesením č. 3351/88/11/2014, podala 
návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnut mimořádné účelové dotace na nákup 
a potisk propagačních materiálů logem Seriál zdraví v roce 2014.

Odbor sociálních věcí a školství

Odbor sociálních věcí a školství podporuje aktivity zaměřené na aktivní trávení volného času 
a zdravého životního stylu.

Odbor ekonomiky



Odbor ekonomiky doporučuje schválit výše uvedený návrh na usnesení. Každoročně je 
vyhlašován grantový program, kde mají jednotliví žadatelé možnost požádat o grant. Příslušná 
komise či skupina pak jednotlivé požadavky vyhodnotí a podá návrh na schválení či 
neschválení, včetně návrhu výše dotace. Rezerva na mimořádné dotace 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. Bohužel v poslední době se stává poměrně často, že žadatelé nevyužívají možnosti 
prostřednictvím grantového programu, ale podávají žádost individuálně.  Pokud se však 
budou tímto způsobem poskytovat jednotlivé dotace, nic nepřiměje organizace, aby v prvé 
řadě využívaly grantový program. 

Důvodová zpráva:

Organizace NORDIC WALKING LIVE se obrátila na statutární město Přerov s nabídkou 
partnerství na prvním ročníku projektu Seriál zdraví a žádostí o poskytnutí finanční podpory 
ve výši 5 000,- Kč na nákup a potisk propagačního materiálu. 

Projekt Seriál zdraví (seriál akcí zaměřených na návrat k přirozenému pohybu) navazuje na tři 
úspěšné etapy celostátního projektu Tour Nordic Walking, který se již v Přerově konal v roce 
2012. Cílem projektu je zejména zábavným způsobem motivovat a podporovat širokou 
veřejnost ke zdravému životnímu stylu a aktivnímu trávení volného času a propagovat nové 
platformy efektivního provázání spolupráce lékař - klient - pojišťovna při poskytování služeb 
v oblasti preventivní péče o zdraví.

V rámci hlavního programu je pořadatelem zajištěna výuka a závod nordic walking a nordic 
running, běh s holemi (1 - 3 km), pochod s holemi spojený s vyplněním kvízového dotazníku 
na téma zdravý životní styl a rodinná štafeta. V rámci doprovodného programu bude zajištěno 
měření fyziologických hodnot (krevní tlak, plicní funkce, hladina cukru v krvi, aj., 
poradenství o zdravé stravě, zábavné soutěže pro děti, taneční vystoupení, módní přehlídka. V 
závěru akce proběhne předání cen výhercům a tombola. Termín realizace akce v Přerově není 
dosud upřesněn, načasován je v rozmezí měsíce dubna až října 2014.

Cílovou skupinu projektu jsou rodiny s dětmi, lidé hledající změnu životního stylu, lidé, kteří 
mají rádi pohybové aktivity, sportovci, lidé, kteří si pohybem kompenzují zdravotní 
komplikace.


