
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
Mgr. Petr Hrbek, Vedoucí úseku

Název návrhu:

Sportovní klub Přerov - žádost o poskytnutí mimořádné dotace

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3 100 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov, IČ: 00533963, 
se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Petřivalského 584/1 na přístavbu, nástavbu a stavební 
úpravy zázemí klubu - budovy bez č.p./č.e., na pozemku p. č. 5307/107 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p. č. 5307/2 (ostatní plocha) a p.č. 5307/329 (ostatní plocha) v k.ú. Přerov v roce 
2016 v případě, že jmenovaný spolek předloží městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace“ z Programu 133510 Podpora materiálně technické základny sportu programové 
financování, vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci státní 
podpory sportu pro rok 2016. Celkové investiční výdaje na projekt činí 9 499 759 Kč. Zbylé 
finanční prostředky na realizaci projektu nad rámec poskytnutých dotací zajistí Sportovní 
klub Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.6.2016

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

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 
Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

6399 210 Ostatní finanční 5 400,0 - 3 100,0 2 300,0



operace 
(ručení)

3419 610 Ostatní 
tělovýchovná 
činnost 
(individuální 
dotace)

0,0 + 3 100,0 3 100,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč)
rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet 

po úpravě
Dotační 
programy, ostatní 
dotace a dary

18 000,0 + 3 100,0 21 100,0

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 33. schůzi konané dne 07. 01. 2016 a podává návrh Zastupitelstvu 
města Přerova schválit poskytnutí předmětné dotace. 

Odbor sociálních věcí a školství:

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí předmětné dotace.
Odbor sociálních věcí a školství konstatuje, že zkvalitnění každého sportoviště je nepochybně 
přínosem pro statutární město Přerov a jeho občany. 

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 – posílení rozpočtu o 3 100 000 Kč za účelem poskytnutí mimořádné investiční dotace. Bude 
použita část finančních prostředků schválených v rozpočtu města na rok 2016 za účelem ručení v 
případě prodlení společnosti Přerovská rozvojová, s. r. o. Dne 14. 12. 2015 schválilo Zastupitelstvo 
města Přerova dohodu o ukončení platnosti smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi městem jako 
ručitelem a Českou spořitelnou, a. s., jako věřitelem.
Odbor ekonomiky nedoporučuje poskytnutí dotace v plné výši zejména s ohledem na skutečnost, že 
dle údajů uvedených v důvodové zprávě se bude subjekt na realizaci projektu podílet částkou cca 70 
tis. Kč z vlastních zdrojů a její výši stanovit adekvátně ke skutečně poskytnuté dotaci ze strany MŠMT 
(např. max. 30 %). Také by bylo vhodné doplnit materiál o podrobný rozpis již investovaných 
finančních prostředků na přípravné a projektové práce.


