
Pořadové číslo:  20/8 

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 30.08.2021 

Návrh pro 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 9. 2021 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, 1. náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Tělocvičná jednota Sokol Přerov-žádost o poskytnutí dotace z Dotačního programu B. 

statutárního města Přerova pro oblast volného času na rok 2021 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 8 000 Kč z dotačního programu B. statutárního města 

Přerova pro oblast volného času a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, 

se sídlem Brabansko 566/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů 

spojených s organizací akce „Sokolský běh republiky“. 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: 30.09.2021 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

    Dotační program B 294,8* - 8,0 286,8 

3429 610 Ostatní zájmová činnost a 

rekreace (individuální dotace) 

30,0* + 8,0 38,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

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 své 68. schůzi konané dne 19. srpna 2021 a podává návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit navržené 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: 

Pobočný spolek Tělocvičná jednota Sokol Přerov požádal statutární město Přerov o poskytnutí dotace 

ve výši 35 000 Kč, a to v rámci Dotačního programu B. statutárního města Přerova pro oblast volného 

času. Z tohoto průběžného dotačního titulu mohou žádat subjekty, které z relevantně doložených 

důvodů nemohly využít základní dotační program A. 

  

První ročník „Sokolského běhu republiky“ byl uspořádán v roce 2019. Následující ročník byl 

zrušen z důvodu covidové epidemie a tato situace trvá i nadále. 

S očekáváním postupného rozvolňování vyčkávala Česká obec sokolská až na červen 2021. Proto 

nebylo možné podat žádost v řádném termínu v rámci dotačního programu A.  
Sokolský běh republiky je každoroční oslavou založení Československa, proto se tento běh uskuteční 

28. října 2021. V roce 2019 účastníci této akce společně vběhli do druhé stovky naší země a společně 

tak oslavili 101. výročí existence naší republiky. Navázali tak na sokolskou tradici, která má počátek 

právě v prvním roce oslav nově vzniklého československého státu. 

Na podzim roku 1919, při příležitosti prvního výročí vzniku Československé republiky, připravili 

sokolové do té doby nevídanou sportovní akci, která umožnila účast co největšího počtu sokolů a 

sokolek, tzv. rozestavný běh 28. října. O sto let později se rozhodli tuto tradici obnovit. Vznikl tak 

Sokolský běh republiky a s ním i oslava 28. října 1918 v podobě sérií běhů pořádaných po celé 

republice.  

  

V případě poskytnutí dotace budou finanční prostředky použity na částečnou úhradu nákladů 

spojených s organizací zmíněné akce. 

  

Administrátor dotačního programu pro oblast volného času posoudil a vyhodnotil předložené 

podklady obsažené v žádosti a v souladu s kritérii hodnocení navrhuje Tělocvičné jednotě Sokol 

Přerov, přidělit dotaci ve výši 8 000 Kč. Tato výsledná částka je v souladu se schválenými pravidly 

pro poskytování dotací z Dotačního programu B. statutárního města Přerova vynásobena koeficientem 

0,8.  

 

 


