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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 7.12.2015

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

Zpravodaj: Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru Kanceláře primátora

Název návrhu:

Členství ve spolku HC ZUBR PŘEROV z.s.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje členství statutárního města Přerova ve spolku HC ZUBR PŘEROV z.s., IČ: 
70259747, se sídlem Přerov, Petřivalského 5 (dále jen HC ZUBR PŘEROV, z.s.),

2. schvaluje stanovy spolku HC ZUBR PŘEROV z.s. ve znění dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy,

3. deleguje Bc. Tomáše Navrátila a v době jeho nepřítomnosti Ing. Petra Měřínského jako 
zástupce statutárního města Přerova na jednání valné hromady spolku HC ZUBR PŘEROV 
z.s. ve všech projednávaných záležitostech,

4. pověřuje paní Ludmilu Tomaníkovou a v době její nepřítomnosti Mgr. Přemysla Dvorského, 
PhD. jako zástupce statutárního města Přerov na jednání dozorčí rady spolku HC ZUBR 
PŘEROV z.s. ve všech projednávaných záležitostech,

5. schvaluje podání písemné přihlášky pro vznik členství statutárního města Přerova ve spolku 
HC ZUBR PŘEROV z.s.,

6. pověřuje Bc. Tomáše Navrátila právním jednáním dle bodu 5. usnesení včetně jeho podpisu.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala návrh na své 31. schůzi, konané dne 26. listopadu 2015. Předložený 
materiál je v souladu s návrhem rady. 



Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání.  Částka na příspěvky bude vyřešena přesunem 
finančních prostředků po schválení členství města v tomto spolku. 

Kancelář tajemníka

Kancelář tajemníka, oddělení právní zpracovalo připomínky k návrhu nového znění stanov spolku HC 
ZUBR PŘEROV z.s. Připomínky byly projednány na jednání konaném dne 23.11.2015 za účasti 
zástupců vedení statutárního města Přerova a vedení společnosti Pivovar ZUBR a.s. a následně 
zapracovány do textu stanov.

Stanovisko odboru sociálních věcí a školství

Město Přerov vkládá prostřednictvím grantového, resp. dotačního programu, nemalé finanční 
prostředky do mládežnického hokeje. Proto by bylo vhodné do spolku vstoupit. 

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov bylo osloveno zástupci společnosti Pivovar ZUBR a.s. s návrhem, aby se stalo 
členem spolku HC ZUBR PŘEROV z.s., IČ: 70259747, se sídlem Přerov, Petřivalského 5 (dále jen 
HC ZUBR PŘEROV, z.s.), neboť statutární město Přerov se významným způsobem podílí na 
financování hokejového sportu v Přerově prostřednictvím dotačních programů. HC ZUBR PŘEROV 
z.s. je právnickou osobou, jejímž základním posláním je provozování ledního hokeje. Tento spolek byl 
založen jako sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších 
předpisů; vznikl registrací dne 26.4.2000 u Ministerstva vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/43 617/00-R pod 
jeho původním názvem Hockey club MINOR 2000.
Dle článku II odst. 1 nového znění stanov (viz příloha č. 1 důvodové zprávy) je předmětem činnosti 
spolku a jeho hlavním úkolem zejména:
 organizovat a zabezpečovat komplexní rozvoj zejména seniorského, juniorského a mládežnického 

hokeje na území města Přerova,
 vytvářet všestranné podmínky pro realizaci dohodnutých koncepcí a programů,
 věnovat pozornost náboru, výběru a systematické práci se sportovně talentovanou mládeží, 

spoluvytvářet předpoklady pro růst její výkonnosti,
 vytvářet hokejová družstva, zaregistrováním členů družstev dle platných zásad a řádů ČSLH a 

organizačně zabezpečovat jejich účast v soutěžích příslušných stupňů, pro přípravu hráčů 
zařazených do reprezentačních výběrů ČR vytvářet podmínky odpovídající jejich výkonnosti v 
rámci možnosti spolku,

Mezi vedlejší hospodářské a další činnosti spolku patří zejména zabezpečovat ekonomickou a 
materiální základnu ke sportovní činnosti vytvořených družstev – k tomu využívat zejména 
sponzorství, reklamní činnost a další činnosti související s provozováním ledního hokeje a vytvářením 
finančních a materiálních zdrojů pro jeho úspěšné fungování.
Podle návrhu nového znění stanov se statutární město Přerov má stát řádným individuálním členem 
spolku s tím, že jeho členství vznikne okamžikem doručení písemné přihlášky a není časově omezeno. 
Členství ve spolku je spojeno s povinností platit členské příspěvky ve výši 1.000,- Kč ročně, přičemž 
první členský příspěvek je splatný do 30 dnů ode dne vzniku členství. Vzhledem k tomu, že členský 
příspěvek by měl být poskytován subjektu, jehož hlavní činností je organizace sportu jako 
hospodářské činnosti (sport představuje hospodářskou činnosti v případě profesionálních sportovních 
klubů – obvykle jde o kluby působící v prvních dvou nejvyšších soutěžích), bude zaregistrován do 
registru podpor de minimis ve stanovené lhůtě 5 pracovních dnů po podání písemné přihlášky pro 
vznik členství ve spolku. 
Podle návrhu nového znění stanov se má statutární město Přerov stát členem dozorčí rady spolku 



(článek VIII odst. 1 stanov) jako kontrolního orgánu spolku. Předmětem činnosti dozorčí rady je 
dohled na výkon působnosti představenstva a na činnost spolku, kontrola vedení účetnictví spolku 
apod. Dalším orgány spolku jsou valná hromada jako nejvyšší orgán spolku a představenstvo spolku 
jako výkonný orgán spolku. Za spolek jedná představenstvo, které navenek zastupuje předseda 
představenstva nebo společně dva členové představenstva.
Členství ve spolku zaniká způsoby uvedenými v čl. III odst. 13 stanov – zejména lze ze spolku 
vystoupit; členství pak zaniká dnem doručení oznámení o vystoupení představenstvu spolku.


