
Pořadové číslo: 18/7

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 13.6.2016

Návrh pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 6. 2016

Zpravodaj: Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru

Název návrhu:

Žádost o poskytnutí dotace – Veslařský klub Přerov, z.s.

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 Veslařský klub Přerov, 
z.s., IČ: 64601749, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Bezručova 770/4, na pořízení lodního 
vleku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy 
Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2016,

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 úpravu rozpočtu:

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 
Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

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

117,7 * - 20,0 97,7

3419 610 Ostatní 
tělovýchovná 
činnost

3 214,0 * + 20,0 3 234,0



(individuální 
dotace)

* počáteční stavy navazují na jiný návrh

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 46. schůzi konané dne 9. 6. 2016 a podává návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Odbor sociálních věcí a školství:

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. K neopravitelnému 
poškození lodního vleku došlo v letošní sezóně při posledních závodech v Hodoníně a z tohoto 
důvodu nemohla být žádost o dotaci podána v rámci Dotačního programu statutárního města Přerova 
pro rok 2016. 

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 finančních prostředků ve výši 20 000 Kč za účelem poskytnutí dotace. Budou 
převedeny zdroje rezervy vyčleněné na individuální dotace a dary. Závazný ukazatel se nemění.

Důvodová zpráva:

Veslařský klub Přerov, z.s., IČ: 64601749, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Bezručova 770/4, žádá 
o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 20.000 Kč na pořízení nového lodního vleku.
Stávající lodní vlek, na kterém klub doposud přepravoval lodě na závody, je trvale poškozený a 
neopravitelný. Sportovní činnost klubu je závislá na dopravě lodí a to zejména nyní uprostřed 
sportovní sezóny. Žadatel o dotaci předpokládá celkové náklady na pořízení lodního vleku ve výši 
70.000 Kč s DPH.

Jmenované organizaci byla v letošním roce schválena následující dotace:

 110.000 Kč v rámci Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2016 
v oblasti sportu na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let. Dle žadatele bude tato 
dotace použita na úhradu nájemného sportovního zařízení (loděnice).


