
Pořadové číslo: 9/8

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 28.8.2015

Návrh pro 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 9. 2015

Zpravodaj: Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
Mgr. Petr Hrbek, Mgr.

Název návrhu:

Žádost o dotaci

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje poskytnutí dotace subjektu ÚAMK – AMK BIKETRIAL PŘEROV, IČ: 70959013, se 
sídlem Přerov, Přerov I – Město, Trávník 1315/28, na částečnou úhradu nákladů klubu spojených s 
účastí na Mistrovství světa ve Španělsku, konaného ve dnech 18. – 22. 7. 2015.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 24. schůzi konané dne 25. 08. 2015 a usnesením číslo 715/24/6/2015 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace dle výše uvedeného usnesení.

Odbor sociálních věcí a školství:

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Odbor ekonomiky:

doporučuje schválit výše uvedený návrh na usnesení, a to s ohledem na skutečnost, 
že na mimořádné dotace nebyla ponechána rezerva.

Důvodová zpráva:



Sportovní klub ÚAMK – AMK BIKETRIAL PŘEROV, IČ: 70959013, se sídlem Přerov, Přerov I –
Město, Trávník 1315/28, žádá o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí 
dvou dospělých členů (Pavel a Adam Procházkovi - Přerov) a jednoho juniora (Matěj Popelka –
Olomouc) na Mistrovství světa ve Španělsku, které se uskutečnilo ve dnech 18. – 22. 07. 2015. Dle 
žadatele o dotaci je celkový rozpočet na uvedenou akci 102.200,- Kč a od statutárního města Přerova 
žádají o dotaci ve výši 20.000,- Kč. 
Žádost je přílohou této důvodové zprávy.

Jmenované organizaci byla v letošním roce schválena následující dotace:
 40.000,- Kč v rámci grantového programu v oblasti sportu na sportovní činnost.


