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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:

ÚAMK - AMK BIKETRIAL 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 ÚAMK - AMK BIKETRIAL 
PŘEROV, IČ: 70959013, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Trávník 1315/28, na 
částečnou úhradu nákladů spojených s účastí jezdců klubu Adama a Pavla 
Procházkových a Matěje Popelky na seriálu závodů Mistrovství světa v biketrialu, 
konaných v období od 10. do 24. srpna 2014 ve Španělsku a České republice.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2014

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
Ostatní 
činnosti j. n.

269,0* - 10,0 259,0



(zastupitelstvo)
3419 610 Ostatní 

tělovýchovná 
činnost

570,0* + 10,0 580,0

* počáteční stavy navazují na jiné materiály

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 96. schůzi konané dne 6. srpna 2014 a usnesením číslo 
3686/96/7/2014 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. Na mimořádné dotace byla v rozpočtu ponechána 
rezerva, a to 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. 

Důvodová zpráva:

ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV, IČ: 70959013, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 
Trávník 1315/28, žádá statutární město Přerov o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 20 
000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí jezdců klubu Adama a Pavla 
Procházkových a Matěje Popelky na seriálu závodů Mistrovství světa v biketrialu, konaných v 
období od 10. do 24. srpna 2014 ve Španělsku a České republice.

Žádost s rozpočtem je přílohou této důvodové zprávy.
V letošním roce byla jmenovanému subjektu schválena orgány města dotace v rámci 
grantového programu ve výši 30 000,- Kč na sportovní činnost.


