
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 – Karate Přerov, z. s. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 25 000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Karate Přerov, 

z. s., IČ: 64989089, se sídlem Neumannova 2620/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na 

částečnou úhradu nákladů na dopravu, ubytování a účastnické poplatky členů na 

Mistrovství světa v karate KWF, konané ve dnech 7. – 10. 11. 2019 v Tokiu v Japonsku. 
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 a závazného ukazatele: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. 

(individuální dotace) 

16,8* - 16,8 0,0 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. 

(rezerva) 

280 629,3* - 8,2 280 621,1 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 5 044,0* + 25,0 5 069,0 



(individuální dotace) 

* počáteční stavy navazují na jiné návrhy 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

39 503,0* + 8,2 39 511,2 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 21. schůzi konané dne 21. 8. 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 – převod finančních prostředků ve výši 25 000 Kč za účelem poskytnutí dotace. Bude 

převedena zbývající část rezervy vyčleněné na individuální dotace a dary, která je tímto zcela 

vyčerpaná a část rezervy rozpočtu na nerozpočtované výdaje. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Subjekt Karate Přerov, z. s., IČ: 64989089, se sídlem Neumannova 2620/5, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, (dále jen Karate Přerov), požádal statutární město Přerov o poskytnutí individuální dotace ve 

výši 50 000 Kč na částečnou úhradu nákladů na dopravu, ubytování a účastnické poplatky spojených s 

účastí členů na Mistrovství světa v karate KWF konané ve dnech 7. – 10. 11. 2019 v Tokiu v 

Japonsku.  

  

Na mistrovství světa bylo v kategoriích dorost a junior za KWF Česká republika z klubu Karate Přerov 

nominováno 5 členů. Nominovaní účastníci budou startovat v kategoriích kata, kumite a také v 

týmových kategoriích kata. Nominace probíhaly v letošním roce na základě výsledků jednotlivých 

vybraných soutěžících a také na základě účastí na seminářích a mezinárodních soutěžích. Členskou 

základnu subjektu Karate Přerov tvoří převážně děti a mládež, 52 členů je mladších 18 let a dalších 21 

členů oddílu jsou studenti nebo dospělí.  

  

Žadatel uvádí, že předpokládané celkové náklady na jednoho mládežnického účastníka mistrovství 

činí přibližně 50 000 Kč, tedy celkem 250 000 Kč pro všechny nominované z Přerova.  

  

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

poskytnutí dotace uzavře statutární město Přerov s Karate 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: 



  

 55 000 Kč na sportovní činnost na výuku sebeobrany a karate  

 14 000 Kč na provoz Centra Karate 

  

Celkově bylo subjektu Karate Přerov, z. s. v rámci Dotačního programu statutárního města Přerova v 

roce 2019 poskytnuto 69 000 Kč.  

 

 


