Pořadové číslo: 25/7

Zastupitelstvo města Přerova
Přerov 02.06.2022
Návrh pro 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 6. 2022

Zpravodaj:

Mgr. Petr Kouba, 1. náměstek primátora

Navrhovatel:

Rada města Přerova 2018 - 2022

Zpracovatel:

Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru

Název návrhu:
Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu - PLAVÁNÍ PŘEROV z. s.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Přerova po projednání
1.

schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000 Kč spolku PLAVÁNÍ PŘEROV z.
s., IČ: 09551395, sídlem Č. Drahlovského 2316/18, Přerov I-Město, 750 02 Přerov a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a žadatelem
na částečnou úhradu nákladů organizace Mistrovství ČR Masters v plavání, a to pod
podmínkou schválení rozpočtového opatření.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního
programu statutárního města Přerova pro rok 2022.
Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022
Termín: 30.06.2022

2.

schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:
PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč)
rozpočet
Změny
krátkodobých
na bank. účtech
* počáteční stav navazuje na jiný návrh

rozpočtové
opatření
stavu 968 102,5 * + 15,0
prostředků

8115

210

PAR

ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

3419

610

Ostatní sportovní činnost
(individuální dotace)

30,0

rozpočtové
opatření
+ 15,0

rozpočet
po úpravě
968 117,5

rozpočet
po úpravě
45,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)
rozpočet
Dotační programy, ostatní 40 063,9 *
dotace a dary
* počáteční stav navazuje na jiný návrh
3.

rozpočtové
opatření
+ 15,0

rozpočet
po úpravě
40 078,9

pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k podpisu veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí individuální dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:
Rada města Přerova:
projednala danou záležitost na své 86. schůzi konané dne 26. 5. 2022 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 k tomuto účelu převedeny zdroje ze zůstatku hospodaření roku 2021.
Vzhledem k tomu, že se jedná o Mistrovství ČR a akce, o jejichž konání či účasti sportovců se
rozhodlo po termínu podání žádostí do Dotačního programu A, jsou zpravidla podporovány z
Dotačního programu B, postrádáme tedy v důvodové zprávě vysvětlení, z jakého důvodu tomu tak
není v tomto případě.

Důvodová zpráva:
Předseda spolku PLAVÁNÍ PŘEROV z. s. Tomáš Gadas požádal statutární město Přerov o poskytnutí
dotace ve výši 51.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojenou s organizací Mistrovství ČR Masters
v plavání. Tento sport má v Přerově dlouholetou historii a plavecké třídy existují při ZŠ Velká Dlážka
již od roku 1979. Spolku se podařilo pro letošní rok získat pořadatelství pro takto velkou akci znovu
po 20 letech a její organizací dojde ke zviditelnění pořadatele, ale i města Přerova jako vlastníka
plaveckého areálu.
Mistrovství ČR Masters se uskutečnilo v termínu 14. a 15. května 2022 a přihlášeno bylo 230
startujících včetně 14 plavců ze sportovního oddílu PLAVÁNÍ PŘEROV z. s. Celkové náklady na
uspořádání akce činí 220.000 Kč (nájem bazénu, rozhodčí, ubytování, ceny…). Uskutečnění takto
významné akce přispěje k popularizaci plavání u přerovské veřejnosti a snad napomůže k získání
nejmenších plavců, kteří rozšíří stávající mládežnickou základnu spolku.
Mistrovství ČR Masters v plavání bude probíhat v krytém bazénu Plaveckého areálu v Přerově. V
případě schválení navrženého usnesení bude částka 15.000 Kč použita na částečnou úhradu pronájmu
krytého bazénu.

