
Pořadové číslo: 13/9

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 11.1.2016

Návrh pro 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 1. 2016

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 – KMK Zubr Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem KMK Zubr Přerov, IČ: 22886303, se sídlem 
Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 157/23, na sportovní činnost klubu v roce 2016,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.3.2016

2. pověřuje náměstka Bc. Tomáše Navrátila podpisem smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 
tohoto usnesení,

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 
Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 210 Ostatní činnosti 
j. n. 
(individuální
dotace)

282,0 - 50,0 232,0

3419 610 Ostatní 
tělovýchovná 
činnost 
(individuální 
dotace)

3 100,0 * + 50,0 3 150,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 32. schůzi konané dne 10. 12. 2015 a usnesením číslo 1106/32/8/2015 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč subjektu 
KMK Zubr Přerov, IČ: 22886303, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 157/23, na 
sportovní činnost klubu v roce 2016 za předpokladu, že do 31. 12. 2015 budou doloženy podklady dle 
Dotačního programu na podporu oblasti sportu pro rok 2016.

Odbor sociálních věcí a školství:

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace.

Odbor ekonomiky:

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové 
opatření – převod částky ve výši 50 000 Kč ze zdrojů vymezených k poskytování individuálních 
dotací na základě žádosti k přidělení dotace konkrétnímu subjektu. Závazný ukazatel se nemění.

Důvodová zpráva:

Sportovní organizace KMK Zubr Přerov, IČ: 22886303, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, 
Hranická 157/23, žádá o poskytnutí dotace na sportovní činnost klubu v roce 2016. Jmenovaná 
organizace si nepodala žádost o dotaci v rámci Dotačního programu pro rok 2016 z vážných 
zdravotních důvodů statutárního orgánu subjektu. Na základě usnesení Rady města Přerova číslo 
1106/32/8/2015 jmenovaná organizace předložila podklady dle Dotačního programu na podporu 
oblasti sportu pro rok 2016 ve stanoveném termínu.

Jmenovaná organizace má celkem 85 registrovaných a platících členů ve Fotbalové asociaci České 
republiky (z toho starší dorost 17 hráčů, mladší dorost 23 hráčů, starší přípravka 15 hráčů, mladší 
přípravka 11 hráčů, benjamínci 9 hráčů, 5 trenérů a 5 vedoucích). Starší a mladší dorost postoupil do 
druhé nejvyšší soutěže v ČR – divize dorostu. Organizace předpokládá rozpočet na rok 2016 
ve výši 250 000,- Kč.

Jmenované organizaci byla v roce 2015 schválena dotace ve výši 70 000,- Kč v rámci grantového 
programu v oblasti sportu na sportovní činnost a provoz sportovního zařízení.


