
Pořadové číslo:  4/5 

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 18.02.2019 

Návrh pro 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 2. 2019 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

Bc. Jana Hradilová, referent 

Mgr. Petr Hrbek, vedoucí oddělení 

Název návrhu: 

Žádost o poskytnutí individuální dotace – KSK Limit, 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 KSK Limit, 

z.s., IČ: 04995619, se sídlem U Tenisu 851/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou 

úhradu nákladů spolku spojených s organizací extrémního překážkového závodu GEROY v 

roce 2019. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2019 

 

2. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 6 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem KSK Limit, z.s., IČ: 

04995619, se sídlem U Tenisu 851/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu 

nákladů spolku spojených s organizací dětského extrémního překážkového závodu GEROY 

KIDS v roce 2019. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2019 

 



3. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 3 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem KSK Limit, z.s., IČ: 

04995619, se sídlem U Tenisu 851/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu 

nákladů spolku spojených s organizací extrémního překážkového závodu GEROY 

GAUČINK v roce 2019. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle 

vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2019 

 

4. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávních smluv o 

poskytnutí dotace dle bodů 1, 2 a 3 tohoto usnesení, 

 

5. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. 

(individuální dotace) 

408,8 * - 39,0 369,8 

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 

(individuální dotace) 

8,0 * + 39,0 47,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 8. schůzi konané dne 11. 2. 2019 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 – převod finančních prostředků za účelem poskytnutí výše uvedených individuálních dotací. 

V materiálu není uvedeno, že by byl subjekt pověřen organizací závodů jinou institucí v době, kdy již 

byl Dotační program statutárního města Přerova na podporu oblasti sportu pro rok 2019 uzavřen, což 

by bylo odpovídající odůvodnění pro žádost mimo program. 

V případě schválení poskytnutí dotací bude převedena část rezervy vyčleněná na individuální dotace a 

dary. Závazný ukazatel se nemění. 

Důvodová zpráva: 

Subjekt KSK Limit, z.s., IČ: 04995619, se sídlem U Tenisu 851/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 

žádá o poskytnutí individuálních dotací na částečnou úhradu nákladů spolku (zejména nákladů na 

výsledkový servis, cen pro účastníky akce, nájemného, energií, pořízení a údržbu vybavení) spojených 

s organizací série extrémních překážkových závodů GEROY, GEROY KIDS a GEROY GAUČINK, 

které se uskuteční ve dnech 29. – 30. 6. 2019 v Přerově. 

  

Spolek KSK Limit, z.s. letos pořádá sérii extrémních překážkových závodů, a to: 



  

 3. ročník extrémního překážkového závodu GEROY s mezinárodní účastí, kterého se vloni 

zúčastnilo přes 900 účastníků, z toho 98 juniorů ve věku 15 - 17 let. Jedná se o závod o délce trasy 

9 km, na které závodníci zdolávají různé přírodní a technické překážky, a to jak ve vodě, tak na 

souši. Spolek na pořádání této akce požaduje dotaci ve výši 60 000 Kč. Žadatel o dotaci 

předpokládá celkové náklady této akce ve výši 400 000 Kč. 

  

 2. ročník dětského extrémního překážkového závodu GEROY KIDS, kterého se vloni zúčastnilo 

210 dětí ve věku do 13 let. Jedná se o sportovně zábavný závod, ve kterém děti zdolávají různé 

překážky a plní úkoly. Spolek na pořádání této akce požaduje dotaci ve výši 10 000 Kč. Žadatel o 

dotaci předpokládá celkové náklady této akce ve výši 100 000 Kč. 

  

 1. ročník extrémního překážkového závodu GEROY GAUČINK. Tento závod o délce trasy 3,5 

km je určen zejména pro osoby, které méně sportují a raději tráví volný čas na gauči. Spolek na 

pořádání této akce požaduje dotaci ve výši 30 000 Kč. Žadatel o dotaci předpokládá celkové 

náklady této akce ve výši 200 000 Kč. 

 

 

 


