
Pořadové číslo:  12/7 

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 17.04.2020 

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 4. 2020 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Tělocvičná jednota Sokol Henčlov  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí mimořádné dotace ve výši 150 000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná 

jednota Sokol Henčlov, IČ: 71247602, se sídlem Sokolů 50/15, Přerov VIII-Henčlov, 750 02 

Přerov, na částečnou úhradu nákladů rekonstrukce otopného systému sokolovny 

Tělocvičné jednoty Sokol Henčlov, a to pod podmínkou předložení „Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace“ z Olomouckého kraje. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 

uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2020, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2020 

 

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 POL ORJ PŘÍJMY (v 

tis. Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  8115 210 Změna stavu 

krátkodobých 

prostředků na 

bank. účtech 

397 208,0 * + 150,0 397 358,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 



  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3419 610 Ostatní 

sportovní 

činnost 

(individuální 

dotace) 

0,0 + 150,0 150,0 

  

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

  

36 769,6 * + 150,0 36 919,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 33. schůzi konané dne 5. 3. 2020 a podává návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů 

rekonstrukce otopného systému sokolovny TJ Sokol Henčlov. Před uzavřením veřejnosprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace předloží Tělocvičná jednota Sokol Henčlov čestné prohlášení, kterým 

prohlásí, že disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků z jiných zdrojů potřebných k 

dokončení rekonstrukce otopného systému sokolovny, a to včetně započtení 150.000 Kč z dotace 

města dle bodu 1 tohoto 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 – posílení rozpočtu za účelem poskytnutí dotace. Převedeny budou zdroje ze zůstatku 

hospodaření roku 2019. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Subjekt Tělocvičná jednota Sokol Henčlov (dále jen TJ Sokol Henčlov), IČ: 71247602, se sídlem 

Sokolů 50/15, Přerov VIII-Henčlov, 750 02 Přerov, požádal statutární město Přerov o poskytnutí 

mimořádné dotace ve výši 150 000 Kč na částečnou úhradu nákladů rekonstrukce otopného systému 

sokolovny v Henčlově. Zpracovaná projektová dokumentace se zabývá nejen zvýšením výkonu a 

vyšší účinností topného systému, ale i jeho regulací. Topný systém sokolovny je v havarijním stavu a 

jeho rekonstrukce má zabránit znehodnocení parket a celého povrchu tělocvičny TJ Sokol Henčlov.  

  

Požadovaná dotace činí 28,8% z celkových předpokládaných nákladů rekonstrukce ve výši 520 000 



Kč. TJ Sokol Henčlov požádal Olomoucký kraj o poskytnutí dotace z „Programu 07_07_1 na podporu 

výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2020“, který by měl 

pokrýt většinu plánované investiční akce. 

  

Žadatel o dotaci předpokládá vícezdrojové financování projektu takto:  

 70 % celkových investičních nákladů, tj. 364 000 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje,  

 28,9 % celkových investičních nákladů, tj. 150 000 Kč z rozpočtu města Přerova, 

 1,1 % celkových investičních nákladů, tj. 6 000 Kč z vlastních zdrojů TJ Sokol Henčlov. 

  

Pro rok 2020 byly jmenované organizaci schváleny v rámci Dotačního programu A. statutárního města 

Přerova v oblasti sportu následující dotace: 

  

 5 500 Kč na sportovní činnost – cvičení všestrannosti 

 24 500 Kč na provoz sokolovny a přilehlých hřišť 

  

Celkově bylo subjektu Tělocvičná jednota Sokol Henčlov v rámci Dotačního programu A. statutárního 

města Přerova schváleno 30 000 Kč.  

 

 


