
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 – Veslařský klub Přerov, z.s. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

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

klub Přerov, z.s., IČ: 64601749, se sídlem Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 

na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s pořízením veslařské lodě - čtyřky bez 

kormidelníka pro mládežnické kategorie, 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 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 POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 1343 230 Poplatek za užívání  

veřejného prostranství 

1 000,0 + 200,0 1 200,0  

  

 

 



PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 

(individuální dotace) 

8 275,0 * + 200,0 8 475,0 

* 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 

29 663,3 * + 200,0 29 863,3 

  

* 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.  

 

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 – posílení rozpočtu o 200.000 Kč. Za účelem poskytnutí dotace budou použity zvýšené 

příjmy na poplatku za užívání veřejného prostranství. Rada města Přerova na své 103. schůzi konané 

dne 04.10.2018 podala návrh zastupitelstvu bez příslušného rozpočtového opatření. 

 

Důvodová zpráva: 

Spolek Veslařský klub Přerov, z.s., IČ: 64601749, se sídlem Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, žádá o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 200.000 Kč na částečnou úhradu 

nákladů spolku spojených s pořízením veslařské lodě – čtyřky bez kormidelníka pro mládežnické 

kategorie, realizovaných v roce 2018.  

  

Celkové investiční náklady na pořízení veslařské lodě – čtyřky bez kormidelníka jsou ve výši 470.000 

Kč. Žadatel o dotaci předpokládá vícezdrojové financování pořízení veslařské lodě  

ve výši:  

 200.000 Kč z rozpočtu statutárního města Přerova,  

 50.000 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje, 

 220.000 Kč z vlastních zdrojů a sponzorských darů. 

  

Veslařský klub Přerov, z.s. se zaměřuje převážně na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let. 

Aktuálně má jmenovaná organizace celkem 53 členů, z toho 46 dětí a mládeže do 18 let, kteří 

dlouhodobě dosahují velmi dobrých sportovních výsledků, a to jak na celostátní, tak i mezinárodní 

úrovni. V roce 2018 získali tři členové klubu zlaté medaile na Mistrovství světa juniorů a zlaté 

medaile na Mistrovství Evropy juniorů, jeden člen získal bronzovou medaili na Mistrovství Evropy do 

23 let. Svými úspěchy velmi dobře reprezentují město Přerov.  

  

 



Jmenované organizaci byla v letošním roce schválena následující dotace: 

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

na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let 

 

 

 


