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

Předkladatel: Bc. TOMÁŠ NAVRÁTIL, náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ROMANA POSPÍŠILOVÁ, vedoucí odboru sociálních věcí a 
školství
MIROSLAV LAKOMÝ, referent oddělení školství a mládeže

Název materiálu:

Poskytnutí účelové dotace

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. neschvaluje poskytnutí dotace subjektu TK PRECHEZA Přerov o.s., IČ: 
22826611, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Kosmákova 3364/55, na částečnou 
úhradu nákladů spojených se sportovní činností klubu v roce 2014,

2. neschvaluje poskytnutí dotace subjektu Volejbalový klub Přerov z.s., IČ: 
26550466, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Petřivalského 584/1, na částečnou 
úhradu nákladů spojených se sportovní činností klubu v roce 2014.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 4. schůzi konané dne 4. prosince 2014 a usnesením číslo 
59/4/7/2014 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace výše 
uvedeným subjektům. 

Odbor sociálních věcí a školství:

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

Odbor ekonomiky:

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedený návrh na usnesení.



Důvodová zpráva:

Sportovní organizace TK PRECHEZA Přerov o.s., IČ: 22826611, se sídlem Přerov, Přerov I -
Město, Kosmákova 3364/55 a Volejbalový klub Přerov z.s., IČ: 26550466, se sídlem Přerov, 
Přerov I - Město, Petřivalského 584/1, žádají statutární město Přerov o poskytnutí mimořádné 
dotace na částečnou úhradu nákladů spojených se sportovní činností klubů v roce 2014.

Důvodem podání žádostí je navýšení nákladů za sportovní činnosti a pokles plánovaných 
příjmů. 

Žádosti jsou přílohou této důvodové zprávy.

Jmenovaným subjektům byly v letošním roce schváleny orgány města Přerova následující 
dotace:
• TK PRECHEZA Přerov o.s.
400 000,- Kč v rámci přímých podpor na sportovní činnost
100 000,- Kč v rámci přímých podpor na organizaci akce Zlatý kanár 2014 
• Volejbalový klub Přerov, z.s., (před změnou názvu Přerovský volejbalový klub o.s.)
1 500 000,- Kč v rámci přímých podpor na sportovní činnost
30 000,- Kč v rámci grantového programu na organizaci akce Velká cena města Přerova ve 
volejbale juniorek 2014.


