
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: 

Poskytnutí individuální dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 3 260 000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

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

klub Žeravice, spolek, IČ: 45180521, se sídlem U Stadionu 214/7, Přerov XII-Žeravice, 750 

02 Přerov, na zastřešení stávajícího házenkářského hřiště na pozemku p.č. 402 (ostatní 

plocha) v k.ú. Žeravice v letech 2019–2020, pod podmínkou, že jmenovaný spolek 

předloží městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Programu 133 530 Podpora 

materiálně technické základny sportu 2017 až 2024, Výzva V3 Sport, investice 2019/2020, 

vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Celkové předpokládané 

náklady na projekt činí 16 166 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 

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

s výjimkou čl. II Doba plnění, kdy dotace bude vyplacena v celkové výši jednorázově do 30 

dnů ode dne uzavření smlouvy, 

 

 

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) 277 702,5* - 3 260,0 274 442,5 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

138,0 + 3 260,0 3 398,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

34 123,8 + 3 260,0 37 383,8 

 
 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 16. schůzi konané dne 23. 5. 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 sociálních věcí a školství konstatuje, že zkvalitnění každého sportoviště je nepochybně 

přínosem pro statutární město Přerov a jeho občany.  

 

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 vytvořená za tímto účelem. V předpokládaném návrhu financování akce odbor ekonomiky 

postrádá podíl vlastních zdrojů subjektu. 

 

 

 

 

 

 


