
Pořadové číslo:  16/9 

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 30.11.2020 

Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 12. 2020 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Klub přátel turistiky a sportu Přerov, z.s. – návrh na uzavření dodatku ke smlouvě 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 

SML/0052/2020 mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace, a subjektem 

Klub přátel turistiky a sportu Přerov, z.s., IČ: 07092610, se sídlem Bratrská 569/24, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, jako příjemcem dotace.  

Znění uvedeného dodatku tvoří přílohu č. 1 této předlohy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2020 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem Dodatku č. 1 k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 52. schůzi konané 3.12.2020 a výsledek a její usnesení bude sděleno 

ústně na zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 



Důvodová zpráva: 

Subjekt Klub přátel turistiky a sportu Přerov, z.s. (dále jen příjemce), se kterým statutární město 

Přerov (dále jen poskytovatel) v rámci Dotačního programu A uzavřelo veřejnoprávní smlouvu o 

poskytnutí dotace č. SML/0052/2020 na organizaci akce 36 000 Valašských kroků, se obrátil na 

poskytovatele s žádostí o změnu předmětu výše uvedené smlouvy. Konání akce 36 000 Valašských 

kroků bylo plánováno na 16.5.2020. Vzhledem k omezujícím nařízením v souvislosti s koronavirovou 

epidemií nebylo možné v tomto termínu akci uskutečnit s tím, že se termín konání přesunul na podzim 

26.9.2020. Vývoj virologické situace nakonec vedl k rozhodnutí příjemce nerealizovat akci vůbec. 

Subjekt žádá o změnu předmětu smlouvy a možnost použití dotace na akci menšího rozsahu s názvem 

Vánoční rozjímání na Švédských šancích. Návrh znění dodatku ke smlouvě SML/0052/2020, který je 

přílohou tohoto materiálu, reflektuje požadované změny.  

  

Příloha č. 1: Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě SML/0052/2020  

 

 


