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Název materiálu:

Klub vodního póla Přerov – poskytnutí účelové dotace

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Klub vodního póla Přerov, IČ: 
66743613, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Želatovská 549/34, 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 závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč
PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
1355 230 Odvod z 

výherních
hracích 
přístrojů

33 040,0 * + 40,0 33 080,0



* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3419 610 Ostatní 

tělovýchovná 
činnost

1 654,0 * + 40,0 1 694,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé 
podpory a 
grantový 
program

25 206,1 * + 40,0 25 246,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 99. schůzi konané dne 10. září 2014 a znění jejího usnesení 
bude Zastupitelstvu města Přerova sděleno ústně při projednávání tohoto materiálu. 

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 jejich zvážení, zda schválí poskytnutí výše 
uvedené dotace ze zvýšených příjmů na poplatku Odvod z výherních hracích přístrojů.

Důvodová zpráva:

Klub vodního póla Přerov, IČ: 66743613, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Želatovská 
549/34, žádá statutární město Přerov o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 90 000,- Kč na 
částečnou úhradu nákladů spojených se sportovní činností klubu v roce 2014.

Důvodem podání žádosti je postup družstva mužů do 1. ligy, nejvyšší soutěže v České 
republice v sezoně 2014/2015, čímž dojde k navýšení nákladů za pronájem bazénu a 
tělocvičny v rámci sportovní činnost tohoto týmu. 

Žádost včetně předpokládaného rozpočtu je přílohou této důvodové zprávy.



Jmenovanému subjektu byla v letošním roce schválena orgány města Přerova dotace ve výši 
75 000,- Kč v rámci grantového programu.


