
Pořadové číslo:  10/4 

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 29.11.2019 

Návrh pro 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 12. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Sport Management s. r. o. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Sport Management s. 

r. o., se sídlem Přerov, U tenisu 16, PSČ 750 00, IČ: 61944068 na částečnou úhradu nákladů 

na organizaci slavnostního vyhlášení ankety o nejlepší české tenisty a tenistky za rok 2019 

"Zlatý kanár". Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova na rok 2019. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 288 853,6 * - 80,0 288 773,6 

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 5,0 * + 80,0 85,0 

* 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 

39 736,2 * + 80,0 39 816,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova po projednání materiálu na své 26. schůzi konané dne 7. listopadu 2019 

usnesením č. 906/26/4/2019 podává návrh schválit poskytnutí dotace, jak je uvedeno v návrhu. 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání. 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení 

rozpočtu o 80 000 Kč za účelem poskytnutí dotace. Převedeny budou zdroje z rezervy města na 

nerozpočtované výdaje. O podporu výše uvedené akce mimo dotační program žádala společnost           

i v roce 2018. 

 

Důvodová zpráva: 

Společnost Sport Management s. r. o. požádala o finanční podporu ve výši 150.000,- Kč. 

Výše jmenovaná společnost je spolu s TK PRECHEZA Přerov, z. s. a ČTS pořadatelem slavnostního 

vyhlášení ankety časopisu Tenis „Zlatý Kanár“ o nejlepší české tenisty a tenistky, které se letos 

odehraje v Přerově v sobotu 21. 12. 2019. Průběh večera přenáší v přímém přenosu TV NOVA 

SPORT. Tato akce je významná kulturně společenská událost srovnatelná s vyhlášením nejlepších 

fotbalistů, atletů, hokejistů atd., je doprovázena kulturním vystoupením umělců. Mezi sponzory této 

akce patří také některé přerovské firmy, např. Emos, s.r.o., pivovar Zubr, Meopta. Náklady na tuto 

akci jsou ve výši 1.600.000,- Kč. Po projednání žádosti představiteli města Přerova byla navržena 

podpora ve výši 80.000,- Kč. Žádost byla projednána Komisí pro cestovní ruch, kulturu a památky. 

Komise nepřijala usnesení. Finanční prostředky by byly v případě schválení použity na částečnou 

úhradu nákladů na zajištění tohoto večera. Subjekt nepodal žádost o dotaci v rámci dotačního 

programu statutárního města Přerova, statutární město Přerov podpořilo v rámci dotačního programu 

na rok 2019 v oblasti kultury spolupořádající subjekt TK PRECHEZA Přerov, z. s. finančními 

prostředky ve výši 33.300,- Kč. 

  

Žádost je uvedena v příloze.  

 

 


