
Pořadové číslo:  39/8 

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 10.05.2018 

Návrh pro 39. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 21. 5. 2018 

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost o poskytnutí dotace – Jiří Tkadlčík 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a panem Jiřím Tkadlčíkem*** *** na 

částečnou úhradu nákladů spojených s organizací mezinárodního závodu WORLD´S 

ULTIMATE STRONGMAN CHAMPIONSHIP 2018. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova 

pro rok 2018, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.06.2018 

 

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 

3429 610 Volný čas (dotační 

program) 

464,6 - 60,0 404,6 

3419 610 Ostatní tělovýchovná 

činnost (individuální 

dotace) 

0,0 + 60,0 60,0 

 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 90. schůzi konané dne 19. 4. 2018 a podává návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Výbor pro školství a sport: 

projednal danou záležitost na svém jednání dne 16. 4. 2018 a navrhuje Zastupitelstvu města Přerova 

schválit poskytnutí předmětné dotace ve výši 60.000 Kč. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. Požadovanou dotaci nebylo 

možné řešit podáním žádosti v rámci Dotačního programu statutárního města Přerova na podporu 

oblasti sportu pro rok 2018, který byl řádně vyhlášen na podzim roku 2017, jelikož o místě konání 

akce WORLD´S ULTIMATE STRONGMAN CHAMPIONSHIP 2018 bylo oficiálně rozhodnuto až v 

lednu 2018.  

 

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 60.000 Kč za účelem poskytnutí dotace. Bude 

převedena část nerozdělených finančních prostředků dotačního programu pro oblast volného času. 

Závazný ukazatel se nemění. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pan Jiří Tkadlčík***žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 78.000 Kč na částečnou úhradu 

nákladů (zejména na ubytování a dopravu závodníků) spojených s organizací mezinárodního závodu 

WORLD´S ULTIMATE STRONGMAN CHAMPIONSHIP 2018, který se uskuteční dne 18. 8. 2018 

v Přerově.  

  

WORLD´S ULTIMATE STRONGMAN CHAMPIONSHIP 2018 je mezinárodní akcí s dlouholetou 

tradicí pravidelně pořádanou po celém světě pod záštitou různých asociací. Tato akce je vyvrcholením 

letošní sezóny strongmanů kategorie U105kg, na které vítěz převezme titul Nejsilnějšího muže 2018. 

O tento titul bude bojovat celkem 18 nejsilnějších mužů z celého světa (Česká republika, Slovensko, 

Polsko, Ukrajina, USA, Japonsko, Kanada, Afrika, Austrálie a další). Českou republiku bude 

reprezentovat Jiří Tkadlčík, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých sportovních výsledků, a to jak 

na celostátní, tak i mezinárodní úrovni. Svými úspěchy velmi dobře reprezentuje město Přerov. 

Žadatel o dotaci předpokládá celkové náklady organizace akce ve výši 298.600 Kč. 

  

Jiří Tkadlčík byl vyhlášen Nejúspěšnějším sportovcem města Přerova za rok 2017.  

  

O místě pořádání akce bylo rozhodnuto až v lednu 2018 a z tohoto důvodu pan Tkadlčík nežádal  

o poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2018.  

 

 


