
Pořadové číslo:  18/8 

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 31.03.2021 

Návrh pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 4. 2021 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, 1. náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

PŘEROV Cup 2021 - dotace 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace, a 

subjektem Český tenisový svaz vozíčkářů, z.s., IČ 63831180, se sídlem Svatopluka Čecha 

1607/40, Královo Pole, 612 00 Brno, jako příjemcem dotace, na realizaci akce „PŘEROV 

Cup 2021 ". Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2021. 

 

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

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

    Dotační program B 364,8* - 25,0 339,8 

 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

27,0 + 25,0 52,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

svým usnesením č. 2171/59/9/2021 z 59. schůze Rady města Přerova konané dne   25. března 2021 

podala Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit poskytnutí dotace. 



 

Odbor sociálních věcí a školství 

Doporučuje poskytnutí dotace subjektu Českému tenisovému svazu vozíčkářů, z.s. Statutární město 

Přerov se cíleně věnuje aktivitám zaměřeným na aktivizaci osob se zdravotním postižením. 

 

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 výše uvedené dotace. V případě jejího schválení 

budou převedeny zdroje z Dotačního programu B. Závazný ukazatel se nemění. 

 

Důvodová zpráva: 

Český tenisový svaz vozíčkářů, z.s. (dále jen ČTSV) požádal dne 4. března 2021  

o poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu statutárního města Přerova, Dotačního programu B., 

v oblasti SOC–C na realizaci akce „PŘEROV Cup 2021“. Jedná se o 26-letou tradiční akci s 

celosvětovou účastí, která probíhala v Brně, a od minulého roku v Přerově. Akce bude realizována  

v průběhu měsíce srpna/září roku 2021. Dotace bude použita na pokrytí nákladů této akce. Je to akce, 

která má bezesporu vysokou sportovní úroveň, ale zároveň splňuje i další cíle, jako  

je například resocializace handicapovaných lidí do společnosti. 

Název akce: PŘEROV Cup 2021 (mezinárodní tenisový turnaj vozíčkářů) 

Termín akce: srpen/září 2021 (4-6 denní akce) 

Předpokládaný počet účastníků: 40 hráčů (vozíčkářů z Evropy a ČR) + 10 členů organizačního týmu 

Celkové předpokládané náklady: 300 tis. Kč 

Český tenisový svaz vozíčkářů, z.s. má sídlo v Brně, ale své aktivity decentralizuje pomocí center 

tenisu na vozíku v Praze a Karviné. Kdokoliv chce začít s tímto sportem má možnost kontaktovat 

centrálu v Brně, kde získá spojení na regionálního manažera v Praze (pro Čechy) nebo v Karviné  

(pro severní Moravu a Slezsko). Jižní Morava je v kompetenci manažera Centra tenisu na vozíku 

Brno, který je v tuto dobu zároveň prezidentem ČTSV. 

  

Statutární město Přerov, které v těžké době pandemie pomohlo prostřednictvím Spartaku Přerov  

a LH Hotelu Jana na podzim loňského roku uspořádat turnaj světové série v tenise  

na vozíku PŘEROV Cup 2020. Ve spolupráci by chtěli pokračovat i v letošním roce,  

ale museli počkat na kladné stanovisko mezinárodní tenisové federace ITF o možnosti pořádat 

mezinárodní turnaje celosvětového okruhu UNIQLO Wheelchair Tennis Tour 2021,  

které přišlo až v těchto dnech s tím, které jim doporučují termín uspořádání v srpnu, či v první 

polovině měsíce září 2021. Konečný termín bude mezinárodní federací ještě upřesněn. V případě 

potřeby změny termínu do zimního období, se odehraje jako halový v areálu TJ Spartak.  

 

 


