
Pořadové číslo:  29/7 

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 12.6.2017 

Návrh pro 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 6. 2017 

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Volejbal Přerov, z.s. – poskytnutí dotace 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 658.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Volejbal Přerov, z.s., IČ: 

03660575, se sídlem Petřivalského 584/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na sportovní 

činnost dětí a mládeže do 18 let v období 1. 7. - 31. 12. 2017. Veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2017, která bude upravena v rozsahu dle důvodové zprávy, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.6.2017 

 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti 

j. n. (rezerva) 

164 058,5* - 58,0 164 000,5 

3419 610 Ostatní 

tělovýchovná 

činnost (dotační 

program) 

10 935,5 + 58,0 10 993,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 



  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  Dotační 

programy, ostatní 

dotace a dary 

22 601,8* + 58,0 22 659,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na své 71. schůzi konané dne 8. 6. 2017 a podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit navržené usnesení.  

 

Výbor pro školství a sport: 

projednal danou záležitost na svém jednání dne 15. 5. a 5. 6. 2017 a doporučuje Zastupitelstvu města 

Přerova schválit navržené usnesení. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.  

 

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 – posílení rozpočtu o 58 000 Kč za účelem dofinancování dotace výše uvedenému spolku. 

Budou převedeny finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje. 

Nutno ovšem upozornit, že dne 23.1.2017 schválilo Zastupitelstvo města Přerova poskytnutí dotací v 

rámci dotačních programů statutárního města Přerova na rok 2017, a to dle varianty II předloženého 

návrhu. Současně bylo v důvodové zprávě uvedeno, že v případě schválení varianty II zůstane v 

dotačních programech na řádku sport, pro přiznání dotace tomuto spolku na období 1.7. - 31.12.2017 

nevyčerpána částka 600 000 Kč a tomu odpovídalo i rozpočtové opatření – posílení převodem 

finančních prostředků ve výši 140 000 Kč ze zdrojů původně vyčleněných na dotace v oblasti volného 

času. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Spolek Volejbal Přerov, z.s., IČ: 03660575, se sídlem Petřivalského 584/1, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov (dále Volejbal Přerov), žádá o poskytnutí dotace ve výši 658.000 Kč na sportovní činnost dětí a 

mládeže do 18 let pro období 1. 7. - 31. 12. 2017, která odpovídá schválené výši dotace pro období 1. 

1. – 30. 6. 2017.  

  

Spolku Volejbal Přerov byla v rámci Dotačních programů statutárního města Přerova pro rok 2017 

poskytnuta dotace ve výši jedné poloviny navržené částky, tj. 658.000 Kč, a to z důvodu podaného 

trestního oznámení panem Jurajem Mišíkem na členy statutárního orgánu původního Volejbalového 

klubu Přerov, z.s., IČ: 26550466, se sídlem Petřivalského 584/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, kteří 

jsou zároveň členy nástupnického spolku Volejbal Přerov. Toto oznámení bylo dne 30. 11. 2016 

zasláno na vědomí statutárnímu městu Přerov právním zástupcem oznamovatele, panem JUDr. Petrem 

Veselým. Z jednání se zástupci spolku Volejbal Přerov uskutečněného dne 15. 12. 2016 vyplynulo, že 

Volejbal Přerov zvažuje k 1. 5. 2017 převedení extraligy žen do servisní organizace, s tím, že nadále 



bude zastřešovat pouze sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let.  

  

Na jednání Výboru zastupitelstva pro školství a sport konaného dne 15. 5. 2017 zástupci spolku 

Volejbal Přerov uvedli, že stále probíhá prověřování ve věci poškození věřitele p. Juraje Mišíka 

Oddělením hospodářské kriminality SKPV, Územní odbor Přerov. Volejbalový klub Přerov, z.s., IČ: 

26550466 je v konkursu a bylo zahájeno insolvenční řízení na návrh dlužníka. Od nového soutěžního 

období 2017/2018 bude spolek vést účetnictví striktně rozdělené na mládežnické celky a družstvo 

extraligy žen. Převedení extraligy žen do servisní organizace se neuskutečnilo, jelikož spolek zatím 

nezískal silného finančního partnera, který by zabezpečil alespoň polovinu rozpočtu extraligy žen. V 

rámci volejbalové extraligy žen ani v nižších soutěžích neexistuje model oddělené „servisní“ 

organizace pro družstvo dospělých. Realizací tohoto kroku v současné situaci, by družstvo extraligy 

žen nemohlo čerpat finanční prostředky z dotačních titulů zejména MŠMT a jeho další existence by 

byla finančně neudržitelná.  

Výbor zastupitelstva pro školství a sport konaný dne 5. 6. 2017, podpořil svým hlasováním schválení 

poskytnutí dotace Volejbalovému klubu Přerov, z.s., v navržené výši 658.000 Kč. 

  

V případě, že Zastupitelstvo města Přerova schválí poskytnutí předmětné dotace, veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí dotace město Přerov uzavře se spolkem Volejbal Přerov dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2017, která bude upravena na období 1. 7. – 

31. 12. 2017, termín vyúčtování dotace bude upraven na 31. 1. 2018.  

 

 


