
Pořadové číslo:  21/6 

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 14.10.2021 

Návrh pro 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne   

 25. 10. 2021 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, 1. náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Vyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového a výkonnostního sportu 

dospělých pro rok 2022 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedený dotační program ve znění dle přílohy 

Dotační program statutárního města Přerova na podporu vrcholového a výkonnostního sportu 

dospělých pro rok 2022 takto: 

  

 Dotační program C na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro 

rok 2022 s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu 

roku 2022 na podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 2 500 000 Kč. 

  

2. vyzývá žadatele k předložení žádosti dle přílohy Dotační program statutárního města Přerova 

na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2022 za těchto podmínek: 

  

Dotační program C 

 žádosti budou podávány v termínu od 29. 11. 2021 do 10. 12. 2021, 

 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34  

 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 27. 10. 2021 v Městském informačním centru 

na nám. TGM a na pracovišti: 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště 

Smetanova 7), 750 02 Přerov. 

  

Od tohoto data budou tiskopisy rovněž k dispozici na webových stránkách města 

www.prerov.eu 

 



 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.01.2022 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 71. schůzi konané dne 7. 10. 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: 

V případě schválení výše uvedeného návrhu na usnesení bude předmětný objem finančních prostředků 

zahrnut do návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2022. 

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Dotační program statutárního města Přerova na 

podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2022 (dále jen „dotační program“) ve 

znění přílohy tohoto materiálu a vyzývá zájemce k předkládání žádostí o finanční podporu dle 

přiloženého dotačního programu. 

  

Dotační program C: 

 termín podání žádosti: 29. 11. 2021 – 10. 12. 2021 

 předpokládaný termín schvalování Zastupitelstvem města Přerova: únor 2022 

  

Dotační program je zaměřený na podporu sportovních klubů a spolků, jejichž dospělí sportovci 

reprezentují město Přerov na vrcholové a výkonnostní sportovní úrovni v nadregionálních soutěžích. 

Statutární město Přerov má zájem spolupodílet se na udržení konkurenceschopnosti vrcholových 

sportovních klubů a spolků v kategorii dospělých a spolupodílet se na jejich trvalém rozvoji.  

  

Dotační program podporuje i organizaci a realizaci významných sportovních akcí pro dospělé 

sportovce na národní a mezinárodní úrovni, které významně reprezentují a propagují město Přerov v 

celoplošných médiích a na sociálních sítích.  

Vrcholový a výkonnostní sport dospělých je nezbytnou nadstavbou pro systematickou a pravidelnou 

výchovu dětí a mládeže ve vrcholových sportovních klubech. Město Přerov chce udržet sportovní 

vzory a idoly pro mladší generace sportovců.  

  

V rámci dotačního programu je navrhováno, že statutární město Přerov bude podporovat níže 

uvedenou oblast, pro kterou je stanoven předpokládaný objem finančních prostředků: 

  

Podporovaná oblast Předpokládaná částka 

Vrcholový a výkonnostní sport dospělých 2 500 000 Kč  

Celkem 2 500 000 Kč  

  

Dotační program C (včetně formuláře žádosti o finanční podporu a povinných příloh) bude ode dne 

27.10.2021 k dispozici na webových stránkách statutárního města Přerova, Odboru sociálních věcí a 

školství a v Městském informačním centru.  


