
Pořadové číslo:  7/8 

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 15.08.2019 

Návrh pro 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 26. 8. 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 – AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem AUTO KLUB 

PŘEROV-město v AČR, IČ: 00533751, se sídlem Dluhonská 1350/43, Přerov I-Město, 750 

02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací významné sportovní 

akce, FIA Mistrovství Evropy v autokrosu, konané ve dnech 23. – 25. 8. 2019 v Přerově. 

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: 30.09.2019 

 

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

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. 

(individuální dotace) 

116,8* -50,0 66,8 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

4 994,0 50,0 5 044,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na své 21. schůzi konané dne 21. 8. 2019 a podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit navržené usnesení. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

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. V případě jejího schválení bude převedena část rezervy na 

individuální dotace. 

Je na zvážení orgánů města, zda poskytnutí předmětné dotace schválí, a to zejména s ohledem na 

skutečnost, že akce již byla podpořena v rámci dotačního programu. Pravděpodobně jen část žadatelů 

obdržela dotaci v plně požadované výši a tento případ by se mohl stát nežádoucím precedentem, kdy 

by se zajisté objevila řada žadatelů, kteří by na tutéž akci žádali o podporu také v rámci individuálních 

dotací.  

 

 

Důvodová zpráva: 

Subjekt AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR, IČ: 00533751, se sídlem Dluhonská 1350/43, Přerov 

I-Město, 750 02 Přerov, (dále jen AUTO KLUB PŘEROV), požádal statutární město Přerov o 

poskytnutí individuální dotace ve výši 150 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s 

organizací významné sportovní akce, FIA Mistrovství Evropy v autokrosu, konané ve dnech 23. – 25. 

8. 2019 v Přerově.  

Tato sportovní akce byla v rámci dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019 

podpořena částkou ve výši 52 000 Kč. Novou žádost zdůvodňuje AUTO KLUB PŘEROV zejména 

mezinárodním rozsahem a významnou propagací města Přerova na evropské úrovni. Akce má 

dlouholetou tradici a letos se koná již 22. ročník Mistrovství Evropy v autokrosu. O vysoké 

pořadatelské úrovni této akce svědčí i hodnocení mezinárodního pozorovatele FIA, který zařadil 

přerovský podnik na 4. místo v rámci celého seriálu Mistrovství Evropy v autokrosu. Členská 

základna subjektu AUTO KLUB PŘEROV je tvořena převážně dospělými výkonnostními sportovci, 

jejichž sportovní činnost a výkonnostní úroveň nemůže být podporována v rámci současně platných 

pravidel dotačního programu statutárního města Přerova. 

  

AUTO KLUB PŘEROV podal žádost i do dotačního programu na podporu sportu v Olomouckém 

kraji v roce 2019, dotační titul č. 1 - Podpora sportovních akcí, jehož uzávěrka je až 16. 8. 2019. V 

současné chvíli není známá výše případné podpory. Žadatel uvádí, že předpokládané celkové náklady 

na sportovní akci „FIA Mistrovství Evropy v autokrosu“ v roce 2019 činí 2 330 000 Kč. V minulosti 

se celkové náklady uvedené žadatelem ve vyúčtování poskytnuté dotace na tuto akci pohybovaly v 

rozpětí 1,5 mil až 1,7 mil Kč.  

  

V případě, že Zastupitelstvo města Přerova schválí výše uvedené usnesení, veřejnoprávní smlouvu o 

poskytnutí dotace uzavře statutární město Přerov s AUTO KLUBEM PŘEROV dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019. 

  

Jmenované organizaci byly poskytnuty pro rok 2019 v rámci Dotačního programu statutárního města 

Přerova v oblasti sportu následující dotace: 

  



 37 000 Kč na provoz areálu Přerovské rokle 

 52 000 Kč na organizaci sportovní akce Mistroství Evropy v autokrosu 

 21 000 Kč na organizaci sportovní akce Přebor Moravy v motokrosu 

 28 000 Kč na organizaci sportovní akce Mezinárodní mistrovství ČR v autokrosu 

  

Celkově bylo subjektu AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR v rámci Dotačního programu 

statutárního města Přerova v roce 2019 poskytnuto 138 000 Kč.  

 

 


