
Pořadové číslo:  40/6 

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 14.06.2018 

Návrh pro 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 6. 2018 

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, z.s. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 52.000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná 

jednota Sokol Čekyně, z.s., IČ: 47998750, se sídlem Pod Lipami 12/3, Přerov VII-Čekyně, 

751 24 Přerov, na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let fotbalového oddílu a provoz 

fotbalového hřiště, šaten a sociálního zařízení na pozemcích p.č. 247, 248/1, 249, 250, 403 

(ostatní plocha), p.č. 251 (ovocný sad), šaten a sociálního zařízení - budovy bez čp/če 

(objektu občanské vybavenosti) stojící na pozemku p.č. 248/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 

vše v k.ú. Čekyně v roce 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: 31.08.2018 

 

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) 

356,6 * - 0,1 356,5 

6409 210 Ostatní činnosti j. n.  155,8 - 51,9 103,9 



(individuální dotace) 

3419 610 Ostatní tělovýchovná 

činnost 

(individuální dotace) 

108,0 * + 52,0 160,0 

* počáteční stavy navazují na jiné návrhy 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 93. schůzi konané dne 31. 5. 2018 a podává návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Výbor pro školství a sport: 

projedná danou záležitost na svém jednání dne 18. 6. 2018, usnesení bude sděleno na zasedání 

Zastupitelstva města Přerova.  

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. Subjekt Tělovýchovná 

jednota Sokol Čekyně, z.s. nežádal o poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu statutárního 

města Přerova na podporu oblasti sportu pro rok 2018, který byl řádně vyhlášen na podzim roku 2017, 

jelikož bývalý předseda spolku Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, z.s. v roce 2017 rezignoval na 

svoji funkci, nový předseda byl zvolen až 23. 3. 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 52 000 Kč za účelem poskytnutí dotace. Bude 

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

část rezervy vyčleněná na individuální dotace a dary. Závazný ukazatel se nemění. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Subjekt Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, z.s., IČ: 47998750, se sídlem Pod Lipami 12/3, Přerov 

VII-Čekyně, 751 24 Přerov (dále TJ Sokol Čekyně), žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 

70.000 Kč na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let fotbalového oddílu a provoz fotbalového 

hřiště, šaten a sociálního zařízení na pozemcích p.č. 247, 248/1, 249, 250, 403 (ostatní plocha), p.č. 

251 (ovocný sad), šaten a sociálního zařízení - budovy bez čp/če (objektu občanské vybavenosti) 

stojící na pozemku p.č. 248/2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v k.ú. Čekyně v roce 2018.  

  

Jmenovaná organizace má aktuálně 96 členů, z toho 51 dětí a mládeže do 18 let, celkem 4 družstva (2 

x mladší přípravka, 1 x starší přípravka, muži). Družstva přípravek hrají okresní přebor, kdy družstvo 

mladší přípravky (ročník 2009) je na 1. místě současného ročníku a má velkou šanci se stát okresním 

vítězem. Hráči jsou v nominaci Okresního výběru a zúčastňují se turnajů pořádaných Okresním 

fotbalovým svazem Přerov. TJ Sokol Čekyně pravidelně pořádá fotbalové turnaje pro mladší a starší 

přípravky.  

  

Fotbalové hřiště má TJ Sokol Čekyně dlouhodobě ve výpůjčce od statutárního města Přerova. Šatny a 

sociální zařízení jsou ve vlastnictví TJ Sokol Čekyně.  

  

Snahou TJ Sokol Čekyně je postupné rozšiřování členské základny, investování finančních prostředků 



do sportovního vybavení a fotbalového areálu. Organizace předpokládá celkový rozpočet na sportovní 

činnost dětí a mládeže do 18 let fotbalového oddílu a provoz fotbalového hřiště, šaten a sociálního 

zařízení ve výši 170.000 Kč. 

  

Jmenovaná organizace v letošním roce nežádala o poskytnutí dotace v rámci vyhlášených oblastí 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2018, jelikož bývalý předseda spolku TJ 

Sokol Čekyně v roce 2017 rezignoval na svoji funkci, nový předseda byl zvolen až 23. 3. 2018.  

 

 


