
Pořadové číslo:  2/6 

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 12.11.2018 

Návrh pro 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 11. 2018 

Zpravodaj:  Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK 

PŘEROV, spolek, IČ: 00534935, se sídlem Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 

na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s účastí kuželkářského družstva žen na 

Evropském poháru, konaného v roce 2018 v Srbsku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova 

pro rok 2018, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2018 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 156 297,2 * - 20,0 156 277,2 

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 

(individuální dotace) 

8 255,0 * + 20,0 8 275,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 



 ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 Dotační 

programy, ostatní 

dotace a dary 

29 643,3 * + 20,0 29 663,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 103. schůzi konané dne 4. 10. 2018 a podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. Podotýká však, že se jedná o 

účast dospělých členek klubu na Evropském poháru. 

 

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 20.000 Kč za účelem poskytnutí dotace. Na základě 

dohody bude převedena část rezervy rozpočtu na rok 2018 původně určená na oslavy 100. výročí 

založení republiky. 

 

 

 

 

 


