
Pořadové číslo:  11/7 

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 27.01.2020 

Návrh pro 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 3. 2. 2020 

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: 

Dotační program C. statutárního města Přerova pro rok 2020 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací 

žadatelům v oblasti vrcholového a výkonnostního sportu dospělých ve výši 2 500 000 Kč.  

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačního programu jsou 

přílohou této důvodové zprávy. 

  

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2020. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.04.2020 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření právních jednání dle 

bodu 1 usnesení v oblasti vrcholového a výkonnostního sportu, k jejich uzavření a podpisu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 30. schůzi konané dne 16. 1. 2020 a podává návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 



Odbor ekonomiky: 

Rozpočet statutárního města Přerova na rok 2020 zahrnuje uvedený objem finančních prostředků k 

předmětnému účelu. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 8. zasedání konaném dne 14. 10. 2019 vyhlásilo Dotační 

program C. statutárního města Přerova pro rok 2020 a vyzvalo žadatele k předkládání žádostí o 

poskytnutí dotace dle uvedeného dotačního programu. Termín pro podání žádostí byl stanoven od 18. 

11. 2019 do 2. 12. 2019. 

  

Ve výše uvedeném termínu bylo evidováno 20 žádostí o dotaci od 20 žadatelů ve 2 kategoriích. V 

kategorii sportovní činnost bylo podáno 18 žádostí, v kategorii organizace sportovní akce byly podány 

2 žádosti. Všechny navrhované dotace naplňují znaky podpory de minimis.  

  

Došlé žádosti byly zpracovány v souladu s Dotačním programem C. statutárního města Přerova pro 

rok 2020 Odborem sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova. 

  

V dotačním programu C. statutárního města Přerova pro rok 2020 byla pro oblast vrcholového a 

výkonnostního sportu vyčleněna částka 2 500 000 Kč. Odbor navrhuje rozdělit částku 2 500 000 

Kč.  
  

Na základě výše uvedených skutečností je předkládán Radě města Přerova ke schválení návrh s touto 

částkou v oblasti: 

  

Oblast původní 

předpokládaný 

rozpočet 

rozpočet pro rok 2020 nerozdělená částka 

vrcholový a výkonnostní 

sport 

2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 

Celkem 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 

  

Všechny zaslané materiály k jednotlivým projektům dotačního programu uvedené oblasti (vyplněné 

formuláře včetně komentářů, rozpočtů, kopií registrací, stanov apod.) jsou uloženy na Odboru 

sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova. 

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2020 jsou k dispozici na webových stránkách 

statutárního města Přerova 

(http://www.prerov.eu/cs/magistrat/dotacni-programy/dotacni-programy-statutarniho-mesta-prerova)  

a na příslušném zpracovatelském odboru Magistrátu města Přerova.  

  

  

Příloha:  

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Dotačního programu C. na rok 2020 v 

oblasti vrcholového a výkonnostního sportu.  

 

 


