
Pořadové číslo:  3/9 

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 30.11.2018 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 10. 12. 2018 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

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 52 000 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, 

v souvislosti s organizací Světového poháru jednotlivců v kuželkách, kategorie U23, muži a 

ženy, v roce 2019. 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) 

168 550,9 * - 52,0 168 498,9 

3419 610 Ostatní tělovýchovná 

činnost 

(individuální dotace) 

8 475,0 * + 52,0 8 527,0 

* 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 

30 011,3 * + 52,0 30 063,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 3. schůzi konané dne 29. 11. 2018 a podává návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.  

 

Subjekt TJ SPARTAK PŘEROV, spolek nežádal o poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu 

statutárního města Přerova na podporu oblasti sportu pro rok 2019, jelikož byl oficiálně pověřen k 

organizaci Světového poháru jednotlivců v kuželkách, kategorie U23, muži a ženy, Českou 

kuželkářskou asociací až po termínu určeném pro podání žádostí o dotaci v rámci Dotačního programu 

statutárního města Přerova na podporu oblasti sportu pro rok 2019. V případě, že by se žadatel o 

dotaci přihlásil do tohoto dotačního programu, dosáhl by na částku 52 000 Kč, tak jako ostatní 

obdobně posouzené žádosti. 

 

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 za účelem poskytnutí dotace. V případě schválení této dotace budou 

převedeny zdroje rezervy rozpočtu vymezené na nerozpočtované výdaje. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Subjekt TJ SPARTAK PŘEROV, spolek, IČ: 00534935, se sídlem Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 70 000 Kč v souvislosti s organizací 

Světového poháru jednotlivců v kuželkách, kategorie U23, muži a ženy, který se uskuteční ve dnech 7. 

- 10. 2. 2019 v Přerově. V souvislosti s organizací tohoto poháru žadatel předpokládá následující 

náklady - oprava šaten a sociálního zázemí, oprava a revize elektroinstalace v prostorách kuželny, 

pořízení centrálního řídícího počítače, včetně instalace software, nákup kuželek a koulí, mezinárodní 

kolaudace kuželny a ostatní náklady. 

 

TJ SPARTAK PŘEROV, spolek byl pověřen organizací Světového poháru jednotlivců 

v kuželkách, kategorie U23 (junioři a juniorky) a dospělých (muži a ženy) Českou kuželkářskou 

asociací. Světového poháru se zúčastní 80 nejlepších kuželkářů z dvaceti členských zemí Světové 

kuželkářské a bowlingové asociace, včetně České republiky.  

 

Žadatel o dotaci předpokládá celkové náklady organizace akce ve výši 450 000 Kč. Zbývající část 

nákladů ve výši 380 000 Kč bude uhrazena z vlastních zdrojů žadatele. 

 

Jmenované organizaci byly v letošním roce schváleny následující dotace: 

1. v rámci Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2018 v oblasti sportu: 



 73 000 Kč na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let  oddílu moderní gymnastiky, 

 48 000 Kč na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let oddílu rychlostní kanoistiky, 

 37 000 Kč na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let oddílu kuželek, 

 84 000 Kč na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let oddílu plavání, 

 17 000 Kč na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let oddílu nohejbalu, 

 22 000 Kč na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let oddílu sálové cyklistiky, 

 25 000 Kč na provoz nohejbalového areálu, 

 521 000 Kč na provoz kuželny, loděnice, sportovních hal, atletického oválu,…  

 3 000 Kč na organizaci sportovní akce Zimní výstup na Helfštýn, 

 4 000 Kč na organizaci sportovní akce Přerovský vandr krajem Přerovského povstání, 

 4 000 Kč na organizaci sportovní akce Za přerovským zubrem a Na kole Přerovskem, 

 4 000 Kč na organizaci sportovní akce Dálkový pochod Přerovská 50, 

 4 000 Kč na organizaci sportovní akce Novoroční výstup na Čekyňský kopec, 

 9 000 Kč na organizaci sportovní akce Přerovská 200 – závody v rychlostní kanoistice, 

 16 000 Kč na organizaci sportovní akce HONEMSEM.NOHEJBAL.PŘEROV, 

 5 500 Kč na organizaci sportovní akce Velká cena Přerova v kolové, 

 3 500 Kč na organizaci sportovní akce Chodecké závody „Přerovská padesátka“, 

 5 000 Kč na organizaci sportovní akce Atletické závody "O pohár primátora". 
 

2. individuální dotace: 

 20 000 Kč na účast kuželkářského družstva žen na Evropském poháru. 

 

 


