
 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Dne 27. 11. 2016 byla Magistrátem města Přerova zaevidována pod č. j. MMPr/149777/2016 

Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající  

se poskytnutí těchto údajů:  

 

1. Uzavřelo někdy statutární město smlouvu o reklamě se subjekty, jejichž předmětem 

činnosti je provozování vrcholových sportovních oddílů (dvě nejvyšší domácí soutěže 

v daném sportovním odvětví)? Případně jinou formu smlouvy, jejímž dílčím 

předmětem je také poskytování reklamy ze strany poskytovatelů vrcholového sportu? 

 

Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova, mající ve své kompetenci i 

oblast sportu, nikdy nepřipravoval pro jednání orgánů města návrh smlouvy o reklamě 

s vrcholovým sportovním oddílem.  

 

2. Žádám o zaslání fotokopií všech takovýchto smluv o reklamě či obdobných. 

 

Nebyly uzavřeny. 

 

3. Stanovilo si Vaše statutární město nějaká závazná pravidla pro výši podpory sportu  

a volnočasových aktivit z rozpočtu města? 

 

Zastupitelstvo statutárního města Přerova každoročně vyhlašuje své dotační programy 

a jejich součástí jsou i Dotační program na podporu oblasti sportu a Dotační program 

na podporu volného času. Pro každou dotační oblast jsou zpracovány podmínky pro 

poskytnutí dotace, povinné přílohy žádosti o dotaci, hodnotící kritéria a vzorová 

smlouva. Veškeré dokumenty a požadované podklady jsou zveřejněné na webu 

statutárního města Přerova www.prerov.eu   

 

4. Jaké souhrnné výše dosáhla přímá dotační podpora sportu ze strany statutárního města 

v roce 2015? 

 

Poslední přímé podpory do oblasti sportu byly schváleny v prosinci 2014. Od roku 

2015 statutární město Přerov neposkytuje žádné přímé dotace na podporu sportu  

a v rámci dotačního programu je podporována:  
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 sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let,  

 organizace sportovních akcí,  

 provoz, rozvoj a obnova sportovních zařízení, včetně jejich vybavení. 

Z rozpočtu města byla pro dotační program v oblasti sportu na rok 2016 i 2017 

vyčleněna částka 10.800.000,- Kč. 

 

5. Jaké výše dosáhly od 1. ledna 2010 investice statutárního města do obnovy či 

výstavby tělovýchovných zařízení, které nejsou v majetku města či jím zřízených 

organizací? 

 

2014 – dotace k zateplení loděnice TJ Spartak Přerov, spolek - 1.074.000,- Kč 

2016 – dotace na přístavbu, nástavbu a stavební úpravy zázemí SK Přerov 1908 z.s. – 

 6.300.000,-Kč 

http://www.prerov.eu/cs/magistrat/hospodareni-mesta/rozpocet-mesta.html 

 

 

S pozdravem   

 

    

 

   Mgr. Romana Pospíšilová v. r. 

vedoucí odboru sociálních věcí a školství 
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