
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 – Sport Management s.r.o. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 300 000 Kč společnosti Sport Management 

s.r.o., IČ: 61944068, U Tenisu 16, 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 Evropy juniorů a juniorek do 16 let v tenise, 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 ttis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  1381 230 Příjem z daně z hazardních 

her s výjimkou dílčí daně z 

technických her 

3 560,0 * + 300,0 3 860,0 

* 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) 

515,0 * + 300,0 815,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

40 588,9 * + 300,0 40 888,9 

* 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 300 000 Kč. Za účelem poskytnutí výše uvedené dotace bude do 

rozpočtu zapojen zvýšený příjem z daně z hazardních her. V důvodové zprávě není uvedeno, proč 

nebylo navrženo k financování využití zbývajících prostředků Dotačního programu B. 

 

Důvodová zpráva: 

Jednatelé společnosti Sport Management s.r.o. Petr Huťka (rok nar. 1947) a Petr Huťka (rok nar. 1970) 

požádali statutární město Přerov o poskytnutí dotace ve výši 1 mil. Kč na částečnou úhradu nákladů 

spojenou s organizací Mistrovství Evropy juniorů a juniorek do 16 let v tenise. Tento sport má v 

Přerově dlouholetou tradici, tenisová škola zde v minulosti vychovala světoznámé sportovce a i nyní 

pracuje s mnohými tenisovými talenty. Mistrovství Evropy juniorů a juniorek do 16 let v tenise se zde 

hrálo naposledy v roce 1978 a v letošním roce se tak žadateli po letech podařilo pro takto velkou akci 

získat pořadatelství. Organizací této akce došlo ke zviditelnění jak pořadatele (Sport Management 

s.r.o. ve spolupráci s TK Precheza Přerov z.s., Českým tenisovým svazem a Tennis Europe), tak také i 

ke zviditelnění města Přerova a Olomouckého kraje.  

  

Mistrovství Evropy juniorů a juniorek do 16 let v tenise se uskutečnilo v termínu 18. až 24. července 

2022 a probíhalo v areálech TK PRECHEZA Přerov a Tenisového klubu Přerov na 20 antukových 

dvorcích. Turnaje se zúčastnili startující ze 48 zemí, přičemž z každé země bylo nominováno 4 až 8 

hráčů a 2 kapitáni. Celkové náklady na uspořádání akce činily 2 530 000 Kč (ubytování, strava, 

rozhodčí, transfery z/na letiště, fyzioterapie, úprava tenisových dvorců, live streamování, pronájem 

elektronických výsledkových tabulí, organizační tým, bannery, plakáty atd.). Financování akce bylo 

zajištěno těmito zdroji: Olomoucký kraj 500 000 Kč, Český tenisový svaz 1 500 000 Kč, reklamní 

partneři 230 000 Kč a Statutární město Přerov 300 000 Kč. 



  

Uskutečnění takto významné akce přispělo zajisté k popularizaci tenisu u přerovské veřejnosti a snad 

do budoucna napomůže k získání nejmenších tenistů, kteří rozšíří stávající mládežnickou základnu 

tenisových spolků v Přerově.  

 

 


