
Pořadové číslo: 17/8

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 9.5.2016

Návrh pro 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 5. 2016

Zpravodaj: Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru

Název návrhu:

Žádost o dotaci - NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem NA KOLE DĚTEM –
nadační fond Josefa Zimovčáka, IČ 29235175, se sídlem Na Hrázi 244, 698 01 Veselí nad 
Moravou – Milokošť, na podporu projektu Na kole dětem v roce 2016. Veřejnoprávní 
smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova 
pro rok 2016.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.7.2016

2. pověřuje náměstka Bc. Tomáše Navrátila k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

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

378,7 - 20,0 358,7

4349 620 Ostatní sociální péče 
a pomoc ostatním 
skupinám 
obyvatelstva

12,3 + 20,0 32,3



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

svým usnesením 1457/42/10/2016 ze dne 21.4.2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit poskytnutí dotace uvedenému subjektu ve výši 20.000 Kč.

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a sociální začleňování

usnesením č. VSOC/14/13/2016 ze 14. jednání konaného dne 4.5.2016 podal návrh Zastupitelstvu 
města Přerova schválit poskytnutí předmětné dotace.

Odbor sociálních věcí a školství

doporučil Radě města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč uvedenému subjektu.

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 ve výši 20.000 Kč za 
účelem poskytnutí dotace. V případě schválení budou převedeny zdroje rezervy vyčleněné na případné 
individuální dotace a dary. Závazný ukazatel se nemění.

Důvodová zpráva:

Nadační fond Josefa Zimovčáka NA KOLE DĚTEM si požádal o poskytnutí mimořádné dotace na 
podporu projektu Na kole dětem. V rámci tohoto projektu bude za podpory vedení města dne 2.6.2016 
cyklistický peloton projíždět i Přerovem. 

Nadační fond se v rámci své činnosti věnuje mimo jiné propagačním sportovním a vzdělávacím 
aktivitám. Mezi významné akce patří zmiňovaná preventivní a osvětová sportovní akce cyklotour „Na 
kole dětem", jejíž 7. ročník se uskuteční ve dnech 1. - 11. 6. 2016. Trasa cyklotour povede z Bruntálu 
přes Přerov do Klášterce nad Ohří. Cílem této akce není jen získávat finanční pomoc, ale také 
rozvinout veřejnou debatu o podpoře onkologicky nemocných dětí, poukázat na problémy, usilovat o 
zlepšení jejich návratu do běžného života, snaha upozornit na problematiku onkologického 
onemocnění obecně a zdůraznit úlohu sportu v životě člověka, který patří mezi nejúčinnější formy 
zdravotní prevence řady onemocnění. 
Nadační fond byl založen v srpnu 2010. Získané finanční prostředky jsou poskytovány na zvyšování 
úrovně technologického vybavení pro komplexní diagnostiku a léčbu onkologicky nemocných dětí, na 
získávání diagnostických a léčebných prostředků, na odborné vzdělávání lékařů a ostatního 
zdravotnického personálu v oboru onkologie pro osvojení nejnovějších poznatků z oboru, na zajištění 
lepšího prostředí pro léčbu a následného doléčení onkologicky nemocných dětí. 

NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka si nepodal žádost v rámci vyhlášeného 
Dotačního programu statutárního města Přerova. Statutární zástupce nadace bude informován, v 
případě opakované akce v Přerově v příštím roce, o možnosti podání žádosti v rámci dotačních 
programů pro rok 2017. Rada města Přerova na své 42. schůzi usnesením č. 1457/42/10/2016 ze dne 
21.4.2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace uvedenému subjektu 
ve výši 20.000 Kč.


