
Pořadové číslo:  15/7 

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 12.10.2020 

Návrh pro 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 10. 

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 – Kanoistika Přerov, z.s.  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí mimořádné dotace ve výši 600.000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

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

Přerov, z.s. IČ: 06341853, se sídlem Hranická 47/5, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov, na 

částečnou úhradu nákladů na výstavbu kotevní stěny pro molo kanoistického oddílu, a to 

za předpokladu splnění následujících podmínek: 

 předložení platného stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem Přerov, 

 předložení dokladu o částečném finančním krytí uvedené investiční akce z prostředků 

Olomouckého kraje. 

  

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2021, s výjimkou čl. II Doba plnění, kdy dotace 

bude vyplacena v celkové výši jednorázově do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

 

2. 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) 243 263,3* - 600,0 242 663,3 

3419 610 Ostatní sportovní činnosti 

(individuální dotace) 

550,0 + 600,0 1 150,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

 

 



ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

40 882,2 * + 600,0 41 482,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 47. schůzi konané dne 1. 10. 2020 a podává návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Radě města Přerova schválit poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů na výstavbu 

kotevní stěny pro molo kanoistického oddílu, za předpokladu splnění uvedených podmínek. Před 

uzavřením veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace předloží Kanoistika Přerov, z.s. čestné 

prohlášení, že disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků potřebných k dokončení 

výstavby kotevní stěny mola, a to včetně započtení 600.000 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 z rezervy města na 

nerozpočtované výdaje. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Subjekt Kanoistika Přerov, z.s., IČ: 06341853, se sídlem Hranická 47/5, Přerov II-Předmostí, 751 24 

Přerov, požádal statutární město Přerov o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 600.000 Kč na 

částečnou úhradu nákladů na výstavbu kotevní stěny pro molo kanoistického oddílu na řece 

Bečvě.   

Oddíl kanoistiky v poslední době zaznamenává nárůst členské základny zejména v kategoriích 

mládeže a dosahuje významných výsledků na republikové i mezinárodní úrovni. V současné době 

je u přerovské loděnice k dispozici jedno molo, které vlastní Veslařský klub Přerov, z.s. a dělí se o něj 

se všemi dalšími subjekty, které ke své sportovní činnosti používají lodě (veslaři, kanoisté, kajakáři, 

dračí lodě). Oddíl kanoistiky vnímá současný stav jako limitující faktor při každodenním tréninku cca 

50 sportovců do 18 let, kdy musí dojít k vzájemné kooperaci s dalšími oddíly při bezpečném spouštění 

lodí na vodu a nalodění posádek. Vybudování druhého mola pro členy oddílu Kanoistika Přerov, z.s. 

výrazně zvýší bezpečnost mladých sportovců a zlepší zázemí pro všechny sportovce v loděnici. Toto 

molo bude k dispozici i oddílům dračích lodí Moravian Dragons a Dragon Force. Kotevní stěna pro 

molo je investice s dlouhodobou užitností a bude sloužit při organizování sportovních i dalších akcí 

pro přerovskou veřejnost (zahájení školního roku).  

  

Celkové předpokládané náklady rekonstrukce jsou dle zpracované projektové dokumentace ve výši 

910.000 Kč. Kanoistika Přerov, z.s. požádala Olomoucký kraj o poskytnutí dotace na částečné krytí 



investičních nákladů. 

Žadatel o dotaci předpokládá vícezdrojové financování projektu takto:  

 34 % celkových investičních nákladů, tj. 310.000 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje,  

 66 % celkových investičních nákladů, tj. 600.000 Kč z rozpočtu města Přerova, 

Z vlastních zdrojů spolku Kanoistika Přerov, z.s. byly hrazeny náklady spojené s pořízením projektové 

dokumentace ve výši 31.000 Kč a poplatky související se stavebním řízením ve výši 10.000 Kč. 

  

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

Přerova v oblasti sportu následující dotace: 

  

 44.000 Kč na činnost oddílu rychlostní kanoistiky  

 11.000 Kč na pořádání akce Přerovská 200 – mezinárodní závody 

  

Celkově bylo subjektu Kanoistika Přerov, z.s. v rámci Dotačního programu A. statutárního města 

Přerova schváleno 55.000 Kč.  

 

 


