
Pořadové číslo:  24/7 

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 13.1.2017 

Návrh pro 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 23. 1. 2017 

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2017 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

VARIANTA I 

1. schvaluje vyřazení z „Dotačního programu na podporu oblasti kultury pro rok 2017“ žádostí 

subjektů Vocantes, z.s. s ev. č. DKU-047/17 a Šermířský spolek Markus M s ev. č. DKU-

030/17, jejichž žadatelé nedodrželi termín vyúčtování dotace v roce 2015, dále žádost 

subjektu Taneční škola Duckbeat, z.s. s ev. č. DKU-050/17, jejíž žadatel nedodal v termínu 

všechny náležitosti žádosti o dotaci a žádost subjektu Letci Přerov – generála Karla Janouška, 

z.s. s ev. č. DKU-054/17, která byla dodána po termínu stanoveném k přijímání žádostí o 

dotaci na rok 2017, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2017 

 

2. schvaluje vyřazení z „Dotačního programu na podporu oblasti kultury pro rok 2017“ žádosti 

subjektu Český svaz chovatelů, Základní organizace Výkleky s ev. č. DKU-052/17, jelikož 

žadatel požaduje dotaci na akci, která není pořádána na území města Přerova a nelze ani 

předpokládat významnější návštěvnost občanů z Přerova a jeho místních částí, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2017 



 

3. schvaluje nevyřazení žádostí subjektu Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 s ev. č. 

DSP-021/17 z „Dotačního programu na podporu oblasti sportu pro rok 2017“ a DKU-053/17 

z „Dotačního programu na podporu oblasti kultury pro rok 2017“ z důvodu nedodržení 

termínu vyúčtování dotace v roce 2015, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2017 

 

4. schvaluje nevyřazení žádostí subjektu Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním 

postižením přerovského regionu z.s., s ev. č. DSZ_A-006/17, DSZ_C-008/17, DSZ_C-009/17 

z „Dotačního programu na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2017“ z důvodu 

nesplnění účelu použití dotace poskytnuté v roce 2015, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2017 

 

5. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací 

žadatelům v níže uvedených oblastech v částkách uvedených ve sloupci „Návrh Rady města 

Přerova“: 

a) kultura ve výši 2 030 000,- Kč, 

b) sport ve výši 10 282 000,- Kč,  

c) volný čas ve výši 264 000,- Kč,  

d) sociální a zdravotní ve výši 3 384 000,- Kč, 

  

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů v 

jednotlivých oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy. 

  

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2017. 

  

V případě žádostí subjektů HC ZUBR PŘEROV z.s. s ev. č. DSP-019/17, Člověk v tísni, 

o.p.s. s ev. č. DSZ_C-014/17 a Volejbal Přerov, z.s. s ev. č. DSP-065/17 bude vzorová 

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace upravena v rozsahu dle důvodové zprávy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2017 

 

6. schvaluje následující úpravy rozpočtu 2017: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v 

tis. Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3429 610 Dotační 

program – 

Volný čas 

404,0 - 140,0 264,0 

3419 610 Dotační 

program – 

Sport 

10 800,0 + 140,0 10 940,0 

 

 

7. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právních jednání 



dle bodu 5 usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jejich uzavření a podpisu, 

 

8. neschvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v 

oblasti kultury, sportu, volného času a oblasti sociální a zdravotní žadatelům, u kterých je ve 

sloupci „Návrh Rady města Přerova“ uvedena nulová výše dotace (viz příloha důvodové 

zprávy), 

 

VARIANTA II 

1. schvaluje vyřazení z „Dotačního programu na podporu oblasti kultury pro rok 2017“ žádostí 

subjektů Vocantes, z.s. s ev. č. DKU-047/17 a Šermířský spolek Markus M s ev. č. DKU-

030/17, jejichž žadatelé nedodrželi termín vyúčtování dotace v roce 2015, dále žádost 

subjektu Taneční škola Duckbeat, z.s. s ev. č. DKU-050/17, jejíž žadatel nedodal v termínu 

všechny náležitosti žádosti o dotaci a žádost subjektu Letci Přerov – generála Karla Janouška, 

z.s. s ev. č. DKU-054/17, která byla dodána po termínu stanoveném k přijímání žádostí o 

dotaci na rok 2017, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2017 

 

2. schvaluje vyřazení z „Dotačního programu na podporu oblasti kultury pro rok 2017“ žádosti 

subjektu Český svaz chovatelů, Základní organizace Výkleky s ev. č. DKU-052/17, jelikož 

žadatel požaduje dotaci na akci, která není pořádána na území města Přerova a nelze ani 

předpokládat významnější návštěvnost občanů z Přerova a jeho místních částí, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2017 

 

3. schvaluje nevyřazení žádostí subjektu Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 s ev. č. 

DSP-021/17 z „Dotačního programu na podporu oblasti sportu pro rok 2017“ a DKU-053/17 

z „Dotačního programu na podporu oblasti kultury pro rok 2017“ z důvodu nedodržení 

termínu vyúčtování dotace v roce 2015, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2017 

 

4. schvaluje nevyřazení žádostí subjektu Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním 

postižením přerovského regionu z.s., s ev. č. DSZ_A-006/17, DSZ_C-008/17, DSZ_C-009/17 

z „Dotačního programu na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2017“ z důvodu 

nesplnění účelu použití dotace poskytnuté v roce 2015, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2017 

 

5. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací 

žadatelům v oblasti kultury v částkách uvedených ve sloupci „Návrh Rady města Přerova“ 



ve výši 2 030 000,- Kč, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2017 

 

6. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací 

žadatelům v níže uvedených oblastech v částkách uvedených ve sloupci „Návrh příslušného 

výboru ZM“: 

a) sport ve výši 10 340 000,- Kč,  

b) volný čas ve výši 264 000,- Kč,  

c) sociální a zdravotní ve výši 3 384 000,- Kč, 

  

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů v 

jednotlivých oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy. 

  

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2017. 

  

V případě žádostí subjektů HC ZUBR PŘEROV z.s. s ev. č. DSP-019/17, Člověk v tísni, 

o.p.s. s ev. č. DSZ_C-014/17 a Volejbal Přerov, z.s. s ev. č. DSP-065/17 bude vzorová 

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace upravena v rozsahu dle důvodové zprávy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2017 

 

7. schvaluje následující úpravy rozpočtu 2017: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v 

tis. Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3429 610 Dotační 

program – 

Volný čas 

404,0 - 140,0 264,0 

3419 610 Dotační 

program – 

Sport 

10 800,0 + 140,0 10 940,0 

 

 

8. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právních jednání 

dle bodu 5 a 6 usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jejich uzavření a podpisu, 

 

9. neschvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v 

oblasti:  

a) kultury žadatelům, u kterých je ve sloupci „Návrh Rady města Přerova“ uvedena nulová 

výše dotace (viz příloha důvodové zprávy),  

b) sportu, volného času a oblasti sociální a zdravotní žadatelům, u kterých je ve sloupci „ 

Návrh příslušného výboru ZM“, uvedena nulová výše dotace (viz příloha důvodové zprávy). 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 60. schůzi konané dne 21. 12. 2016 a podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit znění varianty I. 

 



Výbor pro školství a sport: 

projednal danou záležitost na svém jednání dne 19. 12. 2016 a navrhuje Zastupitelstvu města Přerova 

schválit dotace pro rok 2017 v oblasti sportu a volného času ve znění varianty II. 

 

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování: 

projednal danou záležitost na svém jednání dne 7. 12. 2016 a navrhuje Zastupitelstvu města Přerova 

schválit Dotační program na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2017 ve znění varianty II. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje schválit znění varianty II. 

 

Kancelář primátora:  

Kancelář primátora zpracovala přijaté žádosti v oblasti kultury a předložila k projednání Komisi pro 

cestovní ruch a kulturu. V příloze za oblast kultury jsou ve sloupci „Návrh Rady města Přerova“ 

uvedeny návrhy na přidělení dotací tak, jak je doporučuje ke schválení Komise cestovního ruchu a 

kultury. Kancelář primátora podporuje vyřazení pěti žádostí s evidenčními čísly: DKU-047/17, DKU-

030/17, DKU-050/17, DKU-052/17 a DKU-054/17. 

 

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 140 000 Kč v rámci dotačních programů pro rok 

2017. Převedeny budou finanční prostředky z oblasti volného času do oblasti sportu. Jedná se o úpravu 

v rámci závazného ukazatele. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 20. zasedání konaném dne 19. 9. 2016 vyhlásilo Dotační 

programy statutárního města Přerova pro rok 2017 a vyzvalo žadatele k předkládání žádostí o 

poskytnutí dotace do uvedených dotačních programů. Termín pro podání žádostí byl stanoven 

do 4. 11. 2016. 

 

Ve výše uvedeném termínu bylo evidováno 295 žádostí o dotaci od 157 žadatelů.  

 

V následující tabulce je uvedeno srovnání s předešlými roky: 

 

 oblast 2014 2015 2016 2017 

kultura 49 žadatelů 

70 projektů 

45 žadatelů 

70 projektů 

39 žadatelů 

55 projektů 

37 žadatelů 

54 projektů 

sport 66 žadatelů 

107 projektů 

63 žadatelů 

114 projektů 

42 žadatelů 

103 projektů 

48 žadatelů 

120 projektů 

volný čas 32 žadatelů  

47 projektů 

26 žadatelů 

42 projektů 

24 žadatelů 

42 projektů 

25 žadatelů 

42 projektů 

sociální  36 žadatelů  

43 projektů 

35 žadatelů 

40 projektů 

 

47 žadatelů 

78 projektů 
 47 žadatelů 

79 projektů zdravotnictví 6 žadatelů  

8 projektů 

6 žadatelů 

6 projektů 

celkem 189 žadatelů  

275 projektů 

175 žadatelů 

272 projektů 

152 žadatelů 

278 projektů 

157 žadatelů 

295 projektů 

 



Došlé žádosti byly zpracovány v souladu s Dotačními programy statutárního města Přerova pro rok 

2017 příslušnými odbory Magistrátu města Přerova. 

 

Kancelář primátora zpracovala přijaté žádosti v oblasti kultury a předložila k projednání Komisi pro 

cestovní ruch a kulturu. Návrh komise na rozdělení přidělené částky mezi jednotlivé žadatele je 

uveden v příloze. 

V dotačním programu na rok 2017 byla pro oblast kultury vyčleněna částka 2 030 000,- Kč. Tento 

dotační program je zaměřen na finanční podporu kultury a je rozdělen do 3 oblastí:  

na činnost subjektů působících v kultuře, na pořádání kulturních akcí a na vydavatelskou činnost.  

V tomto dotačním programu bylo podáno celkem 54 žádostí ve 3 kategoriích. V kategorii ČINNOST 

bylo podáno 19 žádostí a byla rozdělena částka 400 000,- Kč. V kategorii AKCE bylo podáno 31 

žádostí a byla rozdělena částka 1 600 000,- Kč. V kategorii VYDAVATELSKÁ ČINNOST byly 

podány 4 žádosti a rozdělena byla částka 30 000,- Kč.  

Členové Komise cestovního ruchu a kultury podávají svým usnesením návrh vyřadit z dotačního 

programu v oblasti kultury na rok 2017 celkem pět žádostí. Jedná se o následující žádosti - ev. č. 

DKU-047/17, DKU-030/17 v kategorii ČINNOST s odůvodněním, že žadatelé podali vyúčtování 

dotace z roku 2015 po termínu. Další žádost s ev. č. DKU-054/17 by měla být vyřazena, protože byla 

dodána po termínu stanoveném k přijímání žádostí o dotaci. V kategorii AKCE jsou k vyřazení 

navrženy dvě žádosti. Žádost s ev. č. DKU-050/17, jejíž žadatel nedodal v termínu všechny náležitosti 

žádosti o dotaci. Poslední vyřazenou žádostí je žádost s ev. č. DKU-052/17, žadatel požaduje dotaci na 

akci, která není pořádána na území města Přerova a nelze ani předpokládat významnější návštěvnost 

občanů z Přerova a jeho místních částí.  

Odbor sociálních věcí a školství, oddělení školství a mládeže se zabývalo žádostmi v oblasti sportu a 

volného času.  

 

V oblasti sportu jsou evidovány žádosti o poskytnutí dotace na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 

let, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce. Celkem bylo evidováno 120 žádostí, 

z toho celkem 3 žadatelé požádali o zpětvzetí žádosti. V dotačním programu statutárního města 

Přerova pro rok 2017 byla pro oblast sportu vyčleněna částka 10 800 000,- Kč. Vzhledem ke 

zvýšenému počtu žádostí bude do oblasti sportu převedena nerozdělená částka 140 000,- Kč z oblasti 

volného času, pod podmínkou schválení rozpočtového opatření Zastupitelstvem města Přerova. Dále 

se navrhuje nevyřadit žádost  

s ev. č. DSP-021/17 z „Dotačního programu na podporu oblasti sportu pro rok 2017“  

z důvodu nedodržení termínu vyúčtování dotace v roce 2015. 

 

Z listu vlastnictví níže uvedených subjektů vyplývá pro podporované sportoviště omezení 

vlastnického práva. V tomto případě, kdy na nemovitosti vázne zástavní právo, se dotace poskytne jen 

na náklady nezbytných energií a služeb. 

 

Jedná se o subjekty:  

 TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935 

 k občanské vybavenosti č. p. 3250 na parcele p. č. 2656/2 v k.ú. Přerov je zřízeno zástavní 

právo smluvní pro Českou unii sportu, z.s., Zátopkova 100/2, Praha 6 k zajištění budoucí možné 

pohledávky vzniklé v důsledku porušení rozpočtové kázně, povinností vrátit poskytnutou dotaci 

ve výši 3 300 000,- Kč nebo její část a případné penále do státního rozpočtu. Smlouva o zřízení 

zástavního práva ze dne 14. 12. 2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 21. 12. 2009. 

 KMK Zubr Přerov, z.s., IČ: 22886303 

k občanské vybavenosti bez čp/če na parcele č. St. 540 v k.ú. Předmostí je zřízeno zástavní 

právo smluvní pro STRODEN MANAGEMENT LIMITED, id.č. HE 117862, Parou, 1A, P.C. 

6035 Larnaca, Kypr pro pohledávku 6 000 000,- Kč. Právní účinky dne 10. 3. 1994. 

 

U subjektu HC ZUBR PŘEROV z.s., IČ: 70259747, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 

Petřivalského 2885/5, žádost s ev. č. DSP-019/17, bude veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova  



pro rok 2017, kde v čl. I bude upraveno krácení dotace, v případě ukončení sportovní činnosti 

dětí a mládeže do 18 let v průběhu kalendářního roku 2017 a znění čl. II bude upraveno tak, 

že dotace bude vyplacena ve 3 splátkách: 

- částka ve výši 1 800 000,- Kč do 31. 3. 2017, 

-  částka ve výši 1 500 000,- Kč do 31. 8. 2017, 

-  částka ve výši 900 000,- Kč do 30. 11. 2017. 

Vyplacení dotace v jednotlivých splátkách bude podmíněno ověřením bezdlužnosti subjektu  

u společnosti Teplo Přerov a.s., IČ: 25391453 a to v termínech do 15. 8. 2017 a 15. 11. 2017.  

 

Oddíly FBC Spartak Přerov (TJ SPARTAK PŘEROV, spolek, IČ: 00534935) a FBC Přerov 

(FBC Přerov, z.s., IČ: 05207916) podaly žádost o převod členských práv z oddílu FBC 

Spartak Přerov na oddíl FBC Přerov k Výkonnému výboru České florbalové unie.  

Dne 21. 12. 2016 předseda spolku FBC Přerov, z.s. doručil na odbor sociálních věcí  

a školství rozhodnutí Výkonného výboru České florbalové unie o převodu členských práv  

na nový oddíl FBC Přerov k 1. 1. 2017. Podmínkou převodu je řádné dohrání soutěží  

a doložení potvrzení o dořešení všech závazků vůči zanikajícímu subjektu. K formálnímu 

převodu práv, družstev a přeregistraci hráčů ve Florbalovém informačním systému dojde  

k 7. 5. 2017.  

 

Na členy statutárního orgánu Volejbalového klubu Přerov, z.s., IČ: 26550466, se sídlem 

Petřivalského 584/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, bylo podáno trestní oznámení panem 

Jurajem Mišíkem. Tito členové jsou zároveň členy spolku Volejbal Přerov, z.s.,  

IČ: 03660575, se sídlem Petřivalského 584/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, který žádá  

mimo jiné o poskytnutí dotace na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let v rámci 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2017. Toto oznámení bylo zasláno 

městu Přerov na vědomí právním zástupcem oznamovatele panem JUDr. Petrem Veselým. 

Z jednání se zástupci spolku Volejbal Přerov, z.s. a městem, které proběhlo 15. 12. 2016, 

vyplynulo, že volejbalový klub zvažuje k 1. 5. 2017 převedení extraligy žen do servisní 

organizace, s tím, že Volejbal Přerov, z.s., bude zastřešovat pouze sportovní činnost dětí  

a mládeže do 18 let.  

Ve vazbě na výše uvedené skutečnosti se dotace na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let, 

žádost s ev. č. DSP-065/17, poskytne spolku Volejbal Přerov, z.s. na období  

1. 1. – 30. 6. 2017 ve výši jedné poloviny navržené částky, tj. 658 000,- Kč, zbývající část 

658 000,- Kč, v případě schválení varianty I (600 000,- Kč, v případě schválení varianty II), 

zůstane nevyčerpána v dotačních programech na řádku sport pro další přiznání dotace tohoto 

spolku v období 1. 7. – 31. 12. 2017. 

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude upravena na období  

1. 1. – 30. 6. 2017, termín vyúčtování dotace bude upraven na 31. 7. 2017. 

 

V oblasti volného času jsou evidovány žádosti o poskytnutí dotace na činnost, provoz 

zařízení a organizaci akce. Celkem bylo evidováno 42 žádostí, z toho 1 žadatel požádal  

o zpětvzetí žádosti, 1 žádost byla postoupena do oblasti kultury. V dotačním programu 

statutárního města Přerova pro rok 2017 byla pro oblast volného času vyčleněna částka  

404 000,- Kč. V oblasti volného času se navrhuje rozdělit částku 264 000,- Kč. Nerozdělená 

částka 140 000,- Kč bude rozpočtovým opatřením převedena do oblasti sportu  

pod podmínkou schválení rozpočtového opatření Zastupitelstvem města Přerova. 

 
Odbor sociálních věcí a školství, oddělení sociálních věcí a zdravotnictví posuzovalo žádosti v oblasti 

sociální a zdravotní. V oblasti sociální a zdravotní jsou evidovány žádosti o poskytnutí dotace 

na činnost a provoz subjektů, které poskytují registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., 

na celoroční činnost a provoz subjektů, které působí v sociální oblasti a zajišťují služby a aktivity a 



jednorázové nebo krátkodobé projekty, organizace akce nebo účasti na akci. Celkem bylo evidováno 

79 žádostí. V této oblasti se navrhuje rozdělit částku 3 384 000,- Kč. Dále se navrhuje nevyřadit 

žádosti DSZ_A-006/17, DSZ_C-008/17,  

DSZ_C-009/17 z „Dotačního programu na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2017“  

z důvodu nedodržení podmínek smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2015. 

 

Dále odbor uvádí k žádostem: 

 

*)  

DSZ_A-004/17, DSZ_A-005/17, DSZ_A-021/17, DSZ_A-024/17, DSZ_A-030/17   
 

Žadatelé těchto projektů jsou registrovanými poskytovateli sociálních služeb, kteří zajišťují 

poskytování pobytových sociálních služeb uživatelům s trvalým pobytem ve městě  

Přerově. Dosud byly tyto žádosti řešeny v souladu s vydaným Metodickým pokynem vedoucí Odboru 

sociálních věcí a školství č. 1/11. Pro rok 2017 jsou žádosti řešeny v rámci tohoto dotačního 

programu, kde byla navržena finanční podpora na 1 uživatele 3 000,- Kč  

na 1 kalendářní rok.  

 

**) DSZ_A-006/17, DSZ_C-008/17, DSZ_C-009/17 
 

Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z.s., nám. Svobody 

1963/4,Přerov 750 02 
 

V roce 2016 proběhla kontrola plnění podmínek smlouvy SML/0452/2015. Z důvodu nesplnění účelu 

použití dotace poskytnuté v roce 2015 byla tomuto subjektu udělená pokuta, která byla uhrazena. 

Poskytovatel poskytuje sociální službu osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením, kterou 

zajišťuje jako jediný poskytovatel v Přerově. 

 

DSZ_C-014/17 
 

U subjektu Člověk v tísni, o.p.s., IČ: 25755277, se sídlem Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2 bude 

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 

statutárního města Přerova pro rok 2017, kde v čl. I bude uvedeno, že dotace  

se poskytuje na položku „pořízení materiálu pro komunitní práci – lokality Kojetínská, Husova (čistící 

prostředky, ochranné pomůcky, stavební materiál, nářadí)“, a to ve výši 17.500 Kč na bytové domy 

ulice Kojetínská 1947/36, 1826/22, 1828/26, 1829/28, 1946/38, 1830/30 a ve výši 17.500 Kč na 

bytové domy ulice Husova 7, 9, 11, 13, 17, ve kterých bude projekt „ Komunitní práce – Komunitní 

domovnictví v sociálně vyloučených přerovských lokalitách“ realizován. 

 

Na základě výše uvedených skutečností je předkládán Zastupitelstvu města Přerova  

ke schválení návrh s těmito částkami v jednotlivých oblastech: 

 

VARIANTA I: 

 

oblast rozpočet rozpočet 

po úpravě 

návrh Rady města 

Přerova 

nerozdělená 

částka 

kultura   2 030 000,- Kč   2 030 000,- Kč   2 030 000,- Kč               0,- Kč 

sport 10 800 000,- Kč 10 940 000,- Kč 10 282 000,- Kč    658 000,- Kč 

volný čas     404 000,- Kč     264 000,- Kč     264 000,- Kč     0,- Kč 

sociální a zdravotní  3 384 000,- Kč  3 384 000,- Kč  3 384 000,- Kč               0,- Kč 

celkem 16 618 000,- Kč 16 618 000,- Kč 15 960 000,- Kč   658 000,- Kč 

 

VARIANTA II: 

 



oblast rozpočet rozpočet 

po úpravě 

návrh 

komise/příslušných 

výborů 

nerozdělená 

částka 

kultura   2 030 000,- Kč   2 030 000,- Kč   2 030 000,- Kč               0,- Kč 

sport 10 800 000,- Kč 10 940 000,- Kč 10 340 000,- Kč    600 000,- Kč 

volný čas     404 000,- Kč     264 000,- Kč     264 000,- Kč    0,- Kč 

sociální a zdravotní  3 384 000,- Kč  3 384 000,- Kč  3 384 000,- Kč               0,- Kč 

celkem 16 618 000,- Kč 16 618 000,- Kč       16 018 000,- Kč    600 000,- Kč 

Na individuální dotace byla z rozpočtu města vyčleněna částka ve výši 282 000,- Kč. 

 

Všechny zaslané materiály k jednotlivým projektům dotačního programu uvedených oblastí (vyplněné 

formuláře včetně komentářů, rozpočtů, kopií registrací, stanov apod.) jsou uloženy na příslušných 

zpracovatelských odborech Magistrátu města Přerova. 

 

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2017 jsou k dispozici na webových stránkách 

statutárního města Přerova (http://www.prerov.eu/cs/magistrat/dotacni-programy/dotacni-programy-

statutarniho-mesta-prerova) a na příslušných zpracovatelských odborech Magistrátu města Přerova.  

 

Příloha:  

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků Dotačního programu na rok 2017 

v oblasti kultury, sportu, volného času a oblasti sociální a zdravotní 

 

 

 

 

http://www.prerov.eu/cs/magistrat/dotacni-programy/dotacni-programy-statutarniho-mesta-prerova
http://www.prerov.eu/cs/magistrat/dotacni-programy/dotacni-programy-statutarniho-mesta-prerova

