
 

 
        ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA PŘEROV NA ROK 2016 

 

 

Žádost o dotaci na akci:  

2. krajské mistrovství Olomouckého kraje v orbě  
a 44. mistrovství republiky v orbě Přerov 
 

Žadatel: 

Společnost pro orbu České republiky, z.s. 
IČ: 170 49 954 
Právní forma: spolek 
 
Sídlo: 
Těšnov  17 
117 05 PRAHA 1 
Telefon: 724 632 172 
E-mail:maly.a@centrum.cz 
www: orba-cr.cz 
 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 201466309/0800 
Název banky: Česká spořitelna 
 
Osoby zastupující žadatele jako právnickou osobu: 
Jméno a příjmení, titul: Ing. Jan Cholenský,Csc. 
Důvod právního zastoupení: předseda společnosti 
Adresa: Otice, Strančice 41 251 13 Praha - východ 
Mobil: 603 899 901 
E-mail: jan.cholensky@fuchs-oil.cz 
 
Osoba odpovědná za vyúčtování: 
Jméno a příjmení, titul: Aleš Malý 
Mobil: 724 632 172 
E-mail: maly.a@centrum.cz 
 
Žádáme o dotaci v celkové výši : 
150 000 Kč 
 
Přesný název projektu a termín konání:  
2. krajské mistrovství Olomouckého kraje v orbě:  19.5. 2017 (18.5. – 20.5. 2017) 
44. mistrovství republiky v orbě Přerov :  30.9. 2017 (27.9. – 31.9. 2017) 
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Odůvodnění žádosti: 
 
Mistrovské soutěže v orbě mají v České republice dlouholetou tradici a vzhledem k narůstajícímu 
počtu soutěžících a velkému zájmu regionů o pořádání soutěží v orbě, došlo v minulých letech k 
návratu ke krajským soutěžím. Velký zájem o soutěžní orbu je zvláště u mladé generace a žáků 
zemědělských škol. Zvýšení povědomí o našem regionu a představení místních tradic  divákům a 
účastníkům. Seznámení veřejnosti s novými i historickými technologiemi v zemědělství a výstava a 
prodej regionálních zemědělských a potravinářských produktů. 
 Mezi hlavní výstupy patří prezentace a popularizace oráčských soutěží a zvýšení povědomí široké 
veřejnosti o významu orby, soutěží v orbě a obecném vztahu k zemědělství a půdě. 
 
Účel projektu:   
 
Cílem projektu je vzdělávání zemědělské mládeže a předávání letitých zkušeností z oblasti zpracování 
půdy a obecné zvýšení povědomí o významu orby a jejího správného provádění. 
 Prostředky budou využity na uhrazení nákladů spojených s dopravou techniky, ubytováním, 
vybudování technického zázemí. Velká část bude věnována na propagaci akce a města Přerova. 
Součástí akce bude i výstava zemědělské techniky, výstava veteránů, prodej a představení regionální 
potraviny s využitím místních zdrojů 
Do cílové skupiny projektu patří jednak samotní účastníci soutěží, kteří se rekrutují z řad odborné 
veřejnosti a studentů středních škol, dále pak do stejné skupiny patří i široká zemědělská i 
nezemědělská veřejnost, pro kterou jsou soutěže a s ní spojené doprovodné programy (výstava 
moderní a historické zemědělské techniky, výstava a prodej regionálních produktů, prezentace 
místních zájmových skupin, bohatý kulturní program…) představují zajímavou alternativu trávení 
volného času. V neposlední řadě je cílovou skupinou i samotný region, kde k soutěži dojde. Zde je 
účelem zvýšení povědomí o významu jednotlivých lokalit s důrazem na respektování místních tradic a 
zvyků. 

 

Předpokládané výdaje na akce z rozpočtu města Přerova: 

2. krajské mistrovství Olomouckého kraje v orbě  

a 44. mistrovství republiky v orbě Přerov 

  

Propagace 40 000 

Ubytování a stravování soutěžících, trenérů, rozhodčích 40 000 

Příspěvek na dopravu techniky 10 000 

Organizační náklady (přenosná WC, ochranná služba, lékařský dozor, požární 
dozor, pojištění akce, úprava soutěžních pozemků, zázemí pro rozhodčí, 
startovní čísla, označení parcel, výzdoba tribuny a sálu, cestovné… ) 

50 000 

Pohonné hmoty pro soutěžící 10 000 

Celkem 150 000 

 



 
Předpokládaný celkový rozpočet akce je 650 000 Kč 
 
 
 
 
Jiné zdroje: 

 Ministerstvo zemědělství České republiky 

 Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

 Fuchs – Oil - partner Společnosti pro orbu ČR 

 Zetor - partner Společnosti pro orbu ČR 

 M-S-P - marketingový partner Společnosti pro orbu ČR 

 Pekass - partner Společnosti pro orbu ČR 

 SŠZe Přerov - poskytuje organizační zázemí v rámci projektu 

 Moravská zemědělská, a.s. Prosenice - poskytovatel pozemků 
 

 
Personální zajištění projektu  
Na  zajištění hladkého průběhu akcí se v činnostech organizačních, v práci rozhodčích, v logistice 
 a mediální komunikaci  budou podílet:   
 

o Členové výboru Společnosti pro orbu a další členové 
o Zaměstnanci středních odborných škol 
o Studenti středních odborných škol 
o Pracovníci místních a městských úřadů 
o Dobrovolníci ze soukromých subjektů 

 
 

 Časový harmonogram soutěží: 

2. krajské mistrovství Olomouckého kraje v orbě Přerov:  19.5. 2017 (18.5. – 20.5. 2017) 

 18.5. příprava soutěžních pozemků 

 19.5. trénink, vlastní soutěž, vyhlášení výsledků, výstava zemědělské techniky 

 20.5. likvidace a úklid areálu 

44. mistrovství republiky v orbě Přerov :  30.9. 2017 (27.9. – 31.9. 2017) 

 27.9. vyměřování pozemků 

 28.9. příprava pozemků, organizační příprava, skládání techniky.. 

 29.9. příjezd soutěžících, rozhodčích, trénink, skládání techniky, stavění stanů, budování 

zázemí 

 30.9. soutěž v orbě, výstava zemědělské techniky, program pro diváky 

 31.9. likvidace a úklid a reálu, odjezd 

 

Propagace akce: 



Inzerce a pravidelná popularizace v celostátních zemědělských i regionálních mediích. Do přípravy a 

propagace budou zapojeni i žáci partnerských škol. 

Datum vyhotovení žádosti: 6.2. 2017 
 
Podpis osoby zastupující žadatele, příp. razítko žadatele:  
 
 
 


