
Pořadové číslo:  5/7 

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 17.04.2019 

Návrh pro 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 30. 4. 2019 

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 – STRONGMAN CHAMPIONSHIP 2019 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a panem Jiřím Tkadlčíkem, bytem 

***, na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací mezinárodního závodu 

EUROPEAN ULTIMATE STRONGMAN CHAMPIONSHIP 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: 31.05.2019 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu 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) 

343,8 * - 50,0 293,8 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

47,0 + 50,0 97,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 12. schůzi konané dne 21. 3. 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 návrhů do orgánů města. Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové 

opatření – posílení rozpočtu o 50 000 Kč k výše uvedenému účelu. Bude převedena část rezervy 

vyčleněná na individuální dotace a dary. Závazný ukazatel se nemění. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pan Jiří Tkadlčík, bytem ***, žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 100 000 Kč na částečnou 

úhradu nákladů spolku (zejména nákladů na ubytování, dopravu závodníků a ceny pro účastníky akce) 

spojených s organizací mezinárodního závodu EUROPEAN ULTIMATE STRONGMAN 

CHAMPIONSHIP, který se uskuteční dne 10. 8. 2019 v Přerově.  

  

EUROPEAN ULTIMATE STRONGMAN CHAMPIONSHIP 2019 je mezinárodní akcí pořádanou 

pod záštitou asociace Ultimate Strongman. Závodu strongmanů váhové kategorie do 105 kg se 

zúčastní 20 nejlepších evropských závodníků (Česká republika, Velká Británie, Polsko, Rakousko, 

Slovensko, Lotyšsko, Ukrajina, Rusko, Maďarsko, Finsko, Norska a další). Českou republiku bude 

reprezentovat Jiří Tkadlčík, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých sportovních výsledků, a to jak 

na celostátní, tak i mezinárodní úrovni. V roce 2018 Jiří Tkadlčík pořádal v Přerově akci WORLD´S 

ULTIMATE STRONGMAN CHAMPIONSHIP 2018, kde získal titul mistra světa. Svými úspěchy 

velmi dobře reprezentuje město Přerov. Žadatel o dotaci předpokládá celkové náklady organizace výše 

uvedené akce EUROPEAN ULTIMATE STRONGMAN CHAMPIONSHIP 2019 ve výši 496 000 Kč. 

  

Jiří Tkadlčík byl vyhlášen Nejúspěšnějším sportovcem města Přerova za rok 2018.  

 

 


