
Pořadové číslo:  19/8 

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 31.05.2021 

Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 6. 2021 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, 1. náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

KSK Limit, z.s. – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního programu B statutárního 

města Přerova pro rok 2021 v oblasti sportu 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 28 000 Kč z Dotačního programu B statutárního města 

Přerova pro oblast sportu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a žadatelem KSK Limit, z.s., U Tenisu 851/1, Přerov I-Město, 750 

02 Přerov, IČ: 04995619, na částečnou úhradu nákladů organizace sportovní akce Extrémní 

překážkový závod Geroy 2021. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2021. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 15.07.2021 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

    Dotační program B 337,8 - 28,0 309,8 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

652,0 + 28,0 680,0 

 
 

3. pověřuje 1. 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 63. schůzi konané dne 26. 5. 2021 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: 

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: 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 14. zasedání konaném dne 24. 8. 2020 vyhlásilo Dotační 

program B statutárního města Přerova pro rok 2021 a vyzvalo žadatele k předkládání žádostí o 

poskytnutí dotace dle uvedeného dotačního programu. Termín pro podání žádostí byl stanoven od 1. 1. 

2021 do 15. 9. 2021. 

  

Spolek KSK Limit, z.s. podal statutárnímu městu Přerov žádost o poskytnutí dotace na organizaci 

sportovní akce Extrémní překážkový závod Geroy 2021 ve výši 246 000 Kč. Žádost byla zpracována v 

souladu s Dotačním programem B statutárního města Přerova pro rok 2021 oddělením školství a 

mládeže Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova. Z tohoto průběžného dotačního 

titulu mohou žádat subjekty, které z relevantně doložených důvodů nemohly využít základní dotační 

program A. Vzhledem k tomu, že sportovní aktivity jsou již dlouhou dobu omezeny opatřeními v 

souvislosti s pandemií nemoci Covid-19, žadatel až v lednu 2021 učinil rozhodnutí uspořádat tuto 

sportovní akci. Dotační program A je již uzavřen, podmínka relevance pro dotační program B byla 

splněna. Žádost byla ohodnocena v rámci stanovených kritérií 55 body. Po snížení koeficientem 0,8 

Odbor sociálních věcí a školství navrhuje částku dotace ve výši 28 000 Kč. 

  

Pro Dotační program B byla společně pro oblast kultury, sportu, volného času a sociální a zdravotní v 

rozpočtu města vyčleněna částka 416 800 Kč. 

  

Všechny zaslané materiály k projektu dotačního programu (vyplněné formuláře včetně komentářů, 

rozpočtu, stanov apod.) jsou uloženy na Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova.  

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2021 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.  

 

 


