
Pořadové číslo:  41/7 

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 17.08.2018 

Návrh pro 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 8. 2018 

Zpravodaj:  Ing. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost o poskytnutí individuální dotace – Fantasy Přerov z.s.  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

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

Přerov z.s., IČ: 03267041, se sídlem Čsl. letců 1771/24, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na 

částečnou úhradu nákladů spojených s účastí jeho 10 členek na Mistrovství světa v 

mažoretkovém sportu konaného v Jihoafrické republice 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: 30.09.2018 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. 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 

6409 210 Ostatní činnosti 

j. n. 

(individuální 

dotace) 

3,9 * - 3,9 0,0 

6409 219 Ostatní činnosti 151 959,7 * - 46,1 151 913,6 



j. n. (rezerva) 

3419 610 Ostatní 

tělovýchovná 

činnost 

(individuální 

dotace) 

8 180,0 * + 50,0 8 230,0 

* počáteční stavy navazují na jiné návrhy 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  

ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 Dotační 

programy, ostatní 

dotace a dary 

28 672,2 + 46,1 28 718,3 

 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 98. schůzi konané dne 9. 8. 2018 a podává návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Výbor pro školství a sport: 

projednal danou záležitost na svém jednání dne 13. 8. 2018 a navrhuje Zastupitelstvu města Přerova 

schválit poskytnutí předmětné dotace ve výši 50.000 Kč. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

Subjekt Fantasy Přerov 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 o podrobnostech realizace Mistrovství světa v mažoretkovém sportu konaného v Jihoafrické 

republice v Kapském městě se dozvěděl až v květnu 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 50.000 Kč za účelem poskytnutí dotace. Bude 

převedena zbývající část rezervy vyčleněné na individuální dotace a dary, která je tímto zcela 

vyčerpaná a na základě dohody část rezervy rozpočtu na rok 2018 původně určená na oslavy 100. 

výročí založení republiky.  

 

 

Důvodová zpráva: 

Subjekt Fantasy Přerov z.s., IČ: 03267041, se sídlem Čsl. letců 1771/24, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000 Kč na částečnou úhradu nákladů 

(zejména na dopravu) spojených s účastí jeho 10 členek na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu 

konaného ve dnech 20. – 23. 9. 2018 v Kapském městě v Jihoafrické republice.  

  

Mistrovství světa v mažoretkovém sportu pořádá mezinárodní federace MWF (Majorette-sport World 

Federation). Nominováno bylo několik formací, vybraných 10 členek spolku Fantasy Přerov z.s. bude 

soutěžit v kategorii baton (hůlka) a pom pom (třásně). Aktuálně má jmenovaná organizace 69 členek 



ve věku 3 až 20 let, které každoročně reprezentují město Přerov na celorepublikové a mezinárodní 

úrovni. V roce 2017 získali na Mistrovství ČR 2 x 1. místo, 1 x 2. místo, na Mistrovství Evropy v Itálii 

4 x 1. místo, 3 x 2. místo a 5 x 3. místo.  

  

Žadatel o dotaci předpokládá celkové náklady účasti na výše uvedené akci ve výši 377.000 Kč. 

  

Jmenované organizaci byly v letošním roce schváleny následující dotace:  

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

sportu na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let v mažoretkovém sportu 

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

sportu na organizaci sportovní akce REGION CUP – soutěž kvalifikačního kola Mistrovství 

České republiky 

 

 

 


