
Pořadové číslo: 12/9

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 7.12.2015

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 12. 
2015

Zpravodaj: Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

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

Název návrhu:

Žádost o poskytnutí dotace

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje poskytnutí dotace subjektu KBC Přerov, IČ: 70868549, se sídlem Přerov, Přerov I –
Město, Velká Dlážka 1, na částečnou úhradu nákladů klubu spojených s účastí reprezentanta ČR, 
Erika Ištánka, na Mistrovství Evropy asociace WKF v Maďarsku, které se uskutečnilo ve dnech 03. –
08. 11. 2015.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 30. schůzi konané dne 12. 11. 2015 a usnesením číslo 974/30/8/2015 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace dle výše uvedeného usnesení. 

Výbor Zastupitelstva města Přerova pro školství a sport:

projednal danou záležitost na svém jednání dne 30. listopadu 2015 a přijal usnesení neschválit 
poskytnutí dotace subjektu KBC Přerov.

Odbor sociálních věcí a školství:

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace.

Odbor ekonomiky:

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedený návrh na usnesení.



Důvodová zpráva:

Sportovní klub KBC Přerov, IČ: 70868549, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Velká Dlážka 1, žádá 
o poskytnutí dotace na náklady spojené s účastí reprezentanta ČR, Erika Ištánka, na Mistrovství 
Evropy asociace WKF v Maďarsku, které se uskutečnilo ve dnech 03. – 08. 11. 2015. Dle žadatele o 
dotaci je celkový rozpočet na uvedenou akci 40.000,- Kč a od statutárního města Přerova žádá o dotaci 
ve výši 25.000,- Kč. 

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


