
Pořadové číslo:  26/7 

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 13.3.2017 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 3. 2017 

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost o poskytnutí dotace – SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem SH ČMS - Okresní 

sdružení hasičů Přerov, IČ: 64601641, se sídlem Mánesova 1347, Lipník nad Bečvou I-

Město, 751 31 Lipník nad Bečvou, na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s 

organizací krajského kola soutěže družstev profesionálních a dobrovolných hasičů 

Olomouckého a Moravskoslezského kraje v požárním sportu 2017 – kategorie ženy a muži, 

které se uskuteční ve dnech 17. - 18. 6. 2017 v Přerově. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova 

pro rok 2017, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.5.2017 

 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem veřejnoprávní 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) 

64,0* - 15,0 49,0 



3419 610 Ostatní 

tělovýchovná 

činnost 

(individuální 

dotace) 

0,0 + 15,0 15,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 64. schůzi konané dne 2. 3. 2017 a podává návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Výbor pro školství a sport: 

projednal danou záležitost na svém jednání dne 6. 3. 2017 a navrhuje Zastupitelstvu města Přerova 

schválit poskytnutí předmětné dotace. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace na uvedený účel ve výši 15.000 

Kč. Požadovanou dotaci nebylo možné řešit podáním žádosti v rámci Dotačního programu 

statutárního města Přerova na podporu oblasti sportu pro rok 2017, který byl řádně vyhlášen na 

podzim roku 2016, jelikož o místě konání krajského kola bylo oficiálně rozhodnuto až koncem roku 

2016. V případě, že by se žadatel o dotaci přihlásil do tohoto dotačního programu, dosáhl by na částku 

15.000 Kč, tak jako ostatní obdobně posouzené žádosti. 

 

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 15.000 Kč za účelem poskytnutí dotace. Budou 

převedeny zdroje rezervy vyčleněné na individuální dotace a dary. Závazný ukazatel se nemění. 

 

Důvodová zpráva: 

Pobočný spolek SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Přerov, IČ: 64601641, se sídlem Mánesova 1347, 

Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou, žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 

90.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spolku (zejména stravného pro závodníky, rozhodčí a 

technickou četu) spojených s organizací krajského kola soutěže družstev profesionálních a 

dobrovolných hasičů Olomouckého a Moravskoslezského kraje v požárním sportu 2017 – kategorie 

ženy a muži, které se uskuteční ve dnech 17. - 18. 6. 2017 v Přerově na stadionu TJ Spartak Přerov. 

  

Jmenovaná organizace pořádá krajské kolo v požárním sportu profesionálních a dobrovolných hasičů 

Olomouckého a Moravskoslezského kraje společně s Moravskoslezským krajem již několik let. 

Uvedené kraje se pravidelně střídají v pořadatelství soutěže. Krajského kola se zúčastní vítězové 

okresních kol v požárním sportu v kategoriích profesionální hasiči a dobrovolní hasiči – družstva žen a 

mužů. Soutěží se v disciplínách: 100 m překážek, štafeta 4 x 100 m a požární útok. Soutěž má 

vysokou sportovní úroveň, soutěžní družstva se opakovaně umísťují na předních příčkách i na MČR. 

Letos se uvedené soutěže zúčastní cca 300 závodníků, 40 rozhodčích a 25 členů technické čety. 

Žadatel o dotaci předpokládá celkový rozpočet organizace akce ve výši 400.000 Kč. 

  

Jmenovaná organizace nežádala o poskytnutí dotace v rámci vyhlášených oblastí Dotačního programu 

statutárního města Přerova pro rok 2017.  


