
Pořadové číslo:  10/9 

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:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 200 000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK 

PŘEROV, spolek, IČ: 00534935, se sídlem Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 

na částečnou úhradu nákladů opravy splaškové kanalizace sportovní haly TJ Spartak 

Přerov, spolek. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2019 

 

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) 286 704,7 * - 200,0 286 504,7 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 5 104,0 * + 200,0 5 304,0 

* 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 

40 060,4 * + 200,0 40 260,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 27. schůzi konané dne 28. 11. 2019 a usnesení bude sděleno na 

zasedání Zastupitelstvu města Přerova.  

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

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 dotace. Převedeny budou zdroje z rezervy města na 

nerozpočtované výdaje. 

 

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 dotace. Převedeny budou zdroje z rezervy města na 

nerozpočtované výdaje. 

 

Důvodová zpráva: 

Subjekt TJ SPARTAK PŘEROV, spolek, IČ: 00534935, se sídlem Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov, (dále jen TJ Spartak Přerov), požádal statutární město Přerov o poskytnutí individuální 

dotace ve výši 200 000 Kč na částečnou úhradu nákladů opravy splaškové kanalizace sportovní haly 

TJ Spartak Přerov, spolek. 

Ve druhé polovině října 2019 byla zjištěna nefunkčnost stávajících kalových čerpadel a čidel 

hlídajících výšku hladiny v kalové jímce. Vzhledem k havárii čerpadel je nutné jedno čerpadlo 

vyměnit a druhé repasovat jako záložní a dále instalovat nová čidla pro hlídání výšky hladiny a 

zprovoznění automatického čerpání a utěsnění van jednotlivých jímek.  

  

Cena čerpadel je 315 000 Kč a ostatní náklady na prevenci a opravy jsou odhadovány na cca 150 000 

Kč pod podmínkou, že výtlačné potrubí je v pořádku. Na krytí těchto nákladů se podílí také druhý 

uživatel tohoto systému likvidace odpadních vod, kterým je Hotel Jana a.s.  

  

TJ Spartak Přerov doposud z vlastních zdrojů uhradil 250 000 Kč, které byly původně určeny na 

běžný provoz tělovýchovných zařízení a budou v závěru roku citelně chybět. Vzniklá situace značně 

komplikuje finanční stabilitu TJ Spartak Přerov, ale zvládnutí této havarijní situace a zamezení vzniku 

dalších škod je prioritní. V opačném případě by mohla vzniknout vážná hygienicko-epidemiologické 

situace vedoucí až k zastavení provozu objektů Sportovní haly a navazujících objektů.  

  

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

Přerova v oblasti sportu na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovních 

akcí dotace ve výši 873 000 Kč.  

  

V rámci individuálních dotací byly jmenované organizaci poskytnuty dotace ve výši 1 253 926 Kč.  

 


