
Pořadové číslo:  26/8 

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 29.08.2022 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 9. 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 – TJ SPARTAK PŘEROV, 

spolek 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20 000 Kč subjektu TJ SPARTAK 

PŘEROV, spolek, IČ: 00534935, Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a žadatelem 

na částečnou úhradu nákladů na účast družstva žen na Evropském poháru v kuželkách v 

Rumunsku, konaném ve dnech 3. – 8. 10. 2022, 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: 30.09.2022 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  1381 230 Příjem z daně z hazardních 

her s výjimkou dílčí daně z 

technických her 

3 860,0 * + 20,0 3 880,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

 



PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace, dary) 

815,0 * + 20,0 835,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  Dotační programy, ostaní 

dotace a dary 

40 888,9 * + 20,0 40 908,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. 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 91. schůzi konané dne 25. 8. 2022 a usnesení bude sděleno na 

zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

 

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 o 20 000 Kč. Za účelem poskytnutí výše uvedené dotace bude do 

rozpočtu zapojen zvýšený příjem z daně z hazardních her. 

 

Důvodová zpráva: 

TJ SPARTAK PŘEROV, spolek požádal statutární město Přerov o poskytnutí dotace ve výši 20 000 

Kč na částečnou úhradu nákladů na účast družstva žen na Evropském poháru v kuželkách v 

Rumunsku, konaném ve dnech 3. – 8. 10. 2022. Tento sport má v Přerově dlouholetou tradici, 

naposledy oddíl kuželek zvítězil v ročníku 2021/22 v poháru ČKA v kategorii družstev žen a tím se 

kvalifikoval na Evropský pohár NBC v Rumunsku ve městě Kluž. Pořadatelem je WNBA – Světová 

kuželkářská a bowlingová federace a turnaje se zúčastní 18 vítězů národních pohárů v kategoriích 

družstev. Z oddílu TJ SPARTAK se akce zúčastní celkem 12 osob, z toho 8 hráček, 2 trenéři, 

fyzioterapeut a vedoucí výpravy.  

  

Celkové náklady na účast na této akci činí 115 000 Kč a zahrnují startovné, ubytování, dopravu a 

stravné. Financování nákladů na účast na akci je zajištěno zdroji TJ SPARTAK PŘEROV a vlastními 

zdroji účastníků.  

Účastí přerovského ženského družstva kuželek na Evropském poháru dojde zajisté ke zviditelnění 

města Přerova a přispěje tak i k popularizaci kuželkářského sportu.  

 

 


