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Předloha pro 25. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 9. 
2014

Předkladatel: Mgr. DUŠAN HLUZÍN, náměstek primátora
Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

Zpracovatel: Mgr. ROMANA POSPÍŠILOVÁ, vedoucí odboru sociálních věcí a 
školství
OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
PETR HRBEK, vedoucí oddělení školství a mládeže
MIROSLAV LAKOMÝ, referent oddělení školství a mládeže

Název materiálu:

Sportovní klub metané Strojař Přerov - poskytnutí účelové 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 Sportovní klub metané Strojař 
Přerov, IČ: 49558463, se sídlem Přerov, na částečnou úhradu nákladů spojených se 
sportovní činností klubu v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2014

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů:

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3113 611 Základní školy

(školy v 
přírodě)

2 372,6 * - 10,0 2 362,6

3419 610 Ostatní 560,0 + 10,0 570,0



tělovýchovná 
činnost

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
61X Školská zařízení 41 271,7 * - 10,0 41 261,7

Dotace, přímé
podpory a 
grantový
program

26 162,1 + 10,0 26 172,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 96. schůzi konané dne 6. srpna 2014 a usnesením číslo 
3687/96/7/2014 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. Za účelem poskytnutí této dotace budou převedeny 
finanční prostředky určené na pořádání škol v přírodě. Je na zvážení orgánů města, zda 
schválí využití předmětných finančních prostředků k tomuto účelu.

Důvodová zpráva:

Sportovní klub metané Strojař Přerov, IČ: 49558463, se sídlem Přerov, žádá statutární město 
Přerov o poskytnutí mimořádné dotace na částečnou úhradu nákladů spojených se sportovní 
činností klubu v roce 2014. 

Důvodem podání této žádosti o poskytnutí mimořádné dotace je neschválení podané žádosti o 
grant uvedeným subjektem po stanoveném termínu.

Žádost s rozpočtem je přílohou této důvodové zprávy.


