
Pořadové číslo:  6/6 

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 06.06.2019 

Návrh pro 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 6. 2019 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

Mgr. Petr Hrbek, vedoucí oddělení 

Název návrhu: 

Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol Henčlov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 150 000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

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

jednota Sokol Henčlov, IČ: 71247602, se sídlem Sokolů 50/15, Přerov VIII-Henčlov, 750 02 

Přerov, na rekonstrukci střech sokolovny v Henčlově, tj. v budově s č. p. 50 stojící na p. č. 

179 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v k. ú. Henčlov v roce 2019. Předpokládané celkové 

náklady projektu činí 1 000 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 

uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.07.2019 

 

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

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 267 208,5* - 150,0 267 058,5 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

4 844,0* + 150,0 4 994,0 

* 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 

38 829,8* + 150,0 38 979,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 17. schůzi konané dne 13. 6. 2019 a usnesení bude sděleno na zasedání 

Zastupitelstvu města Přerova.  

 

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 za účelem poskytnutí výše uvedené dotace. Bude převedena část rezervy 

rozpočtu vymezená na strategické akce. 

 

 

 

 

 

 


