
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 – NIGHT BIRDS - INLINE HOCKEY CLUB 

PŘEROV z.s. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

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

BIRDS - INLINE HOCKEY CLUB PŘEROV z.s., IČ: 22866396, se sídlem Jateční 2177/5, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací 

Mistrovství světa v inline hokeji 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) 

386,6 - 30,0 356,6 

3419 610 Ostatní tělovýchovná 

činnost 

(individuální dotace) 

78,0 + 30,0 108,0 

 

 



 

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. 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 

Mistrovství světa v inline hokeji 2018, bylo oficiálně rozhodnuto až v březnu 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 30 000 Kč za účelem poskytnutí dotace. Bude 

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

Závazný ukazatel se nemění. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Subjekt NIGHT BIRDS - INLINE HOCKEY CLUB PŘEROV z.s., IČ: 22866396, se sídlem Jateční 

2177/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč na 

částečnou úhradu nákladů (zejména na pronájem zimního stadionu a zajištění lékařské a zdravotnické 

služby) spojených s organizací Mistrovství světa v inline hokeji 2018, kategorie Masters, které se 

uskutečnilo ve dnech 14. – 19. 5. 2018 na zimním stadionu v Přerově. 

  

Sportovní klub NIGHT BIRDS - INLINE HOCKEY CLUB PŘEROV z.s. pořádal letošní Mistrovství 

světa v inline hokeji 2018, kategorie Masters pod záštitou České asociace inline hokeje. Devátého 

ročníku mezinárodní akce, kategorie Masters, se zúčastnilo 260 hráčů z celého světa (Česká republika, 

USA, Itálie, Švýcarsko, Kanada, Francie, Slovinsko, Velká Británie, Slovensko, Austrálie, Maďarsko 

a Německo).  

  

Žadatel o dotaci předpokládá celkové náklady organizace výše uvedené akce ve výši 3.200.000 Kč. 

  

Jmenované organizaci byla v letošním roce schválena následující dotace:  

 99.000 Kč v rámci Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2018 v oblasti sportu 

na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let v inline hokeji 

 

 

 


