
Pořadové číslo:  33/4 

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 10.11.2017 

Návrh pro 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 11. 

2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Mimořádná finanční dotace pro TK PRECHEZA PŘEROV, z. s. na akci Zlatý kanár 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy                 

o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem TK PRECHEZA Přerov, 

z.s., se sídlem Kosmákova 3364/55, 75002 Přerov, IČ: 22826611, na akci Zlatý kanár. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. 

(individuální dotace) 

94,6 - 50,0 44,6 

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 

(individuální dotace) 

0,0 + 50,0 50,0 

 
 

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova pro projednání na schůzi konané dne 2. listopadu 2017 usnesením č. 

3263/80/4/2017 podává návrh schválit poskytnutí dotace dle předloženého návrhu. 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání. 



Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem návrhů do orgánů města. Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření - posílení 

rozpočtu o 50.000,- Kč - na poskytnutí výše uvedené dotace. Bude převedena část rezervy vyčleněná 

na individuální dotace a dary. Závazný ukazatel se nemění. 

 

Důvodová zpráva: 

Tenisový klub PRECHEZA Přerov, z.s. požádal o poskytnutí mimořádné finanční dotace na pořádání 

akce Zlatý kanár. Jedná se o vyhlášení ankety časopisu Tenis o nejlepší české tenisty. Tato akce je 

srovnatelná s vyhlášením nejlepších atletů, hokejistů atd. Vyhlášení ankety je doprovázeno kulturním 

vystoupením umělců. 

Subjekt TK PRECHEZA Přerov, z. s. podal žádost o dotaci na tuto akci v rámci Dotačního programu 

statutárního města Přerova na podporu kultury pro rok 2017, který byl vyhlášen na podzim roku 2016. 

Subjektu nebyla udělena dotace z důvodu nedosažení potřebného počtu bodů. 

Subjektu TK PRECHEZA Přerov, z. s. byly letos poskytnuty dotace na: 

sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let ve výši 611.000,- Kč, 

provoz tenisového areálu ve výši 30.000,- Kč, 

organizaci sportovní akce Memoriál Zdeňka Kocmana v babytenise v minitenise ve výši 20.000,- Kč 

organizaci sportovní akce Mezinárodní turnaj žen WTA ve výši 25.000,- Kč. 

V roce 2016 subjekt na tuto akci nepodal žádost v rámci Dotačního programu statutárního města 

Přerova na podporu kultury. 

Žádost je uvedena v příloze.  

 

 


