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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 17.12.2014

Předloha pro 2. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 29. 12. 
2014

Předkladatel: Ing. PETR MĚŘÍNSKÝ, náměstek primátora

Zpracovatel: Ing. DANIELA NOVOTNÁ, vedoucí odboru Kanceláře primátora

Název materiálu:

Žádost o poskytnutí mimořádné dotace TK Precheza. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje poskytnutí dotace subjektu TK PRECHEZA PŘEROV o.s. se sídlem 
Kosmákova 55, 750 02 Přerov, IČ: 228 26 611, na částečnou úhradu nákladů spojených s 
pořádáním 15. ročníku vyhlášení výsledků ankety o nejlepší české tenisty Zlatý kanár.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá materiál ke schválení. 

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky doporučuje schválit výše uvedený návrh na usnesení.

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala materiál na své schůzi konané dne 11. 12. 2014. Předkládaný 
návrh je v souladu s přijatým usnesením rady. 

Důvodová zpráva:

Prezident TK PRECHEZA PŘEROV Mgr. Petr Huťka se dopisem ze dne 25. 11. 2014 na 
primátora města obrátil s žádostí o poskytnutí dotace - navýšení přímé podpory z výtěžku z 
loterií a sázkových her. Tyto finanční prostředky by žadatel využil na aktivity spojené s 
realizací 15. ročníku vyhlášení výsledků ankety o nejlepší české tenisty Zlatý kanár. Na tuto 



akci v rámci přímých podpor na rok 2014 obdržel žadatel dotaci ve výši 100 tisíc Kč. 
Jedná o pravidelnou akci, kdy vyhodnocení nejlepších tenistů je doprovázeno bohatým 
kulturním programem. Akce probíhá za velkého zájmu diváků a je prezentována v 
celostátních médiích. Celkový rozpočet akce se každoročně pohybuje ve výši více než 1 
milionu Kč. Přesto není doporučováno navýšenou dotaci poskytnout. Finanční prostředky z 
loterií jsou i po schválení novely zákona č. 202/190 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 
součástí příjmů rozpočtu statutárního města Přerova. Lze konstatovat, že Zastupitelstvo města 
Přerova do oblasti sportu a kultury každoročně rozdělí více finančních prostředků, než kolik 
představují příjmy z loterií.
Podrobně je žádost TK PRECHETA PŘEROV o.s. zdůvodněna v přiloženém dopise.


