
Pořadové číslo:  2/9 

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 28.11.2022 

Návrh pro 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 12. 2022 

Zpravodaj:  Michal Zácha, uvolněný radní 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – Veslařský klub Přerov, z. s. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč subjektu Veslařský klub 

Přerov, z. s., IČ: 64601749, 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 pořízení závodní lodě, 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 2022 - 2026 

Termín: 23.12.2022 

 

2. schvaluje následující úpravu 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 

3 890,0 * + 50,0 3 940,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis.) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 845,0 * + 50,0 895,0 



(individuální dotace, dary) 

* 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 

40 922,4 * + 50,0 40 972,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje uvolněného radního Michala Záchu k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1 usnesení, k jeho uzavření a podpisu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na své 95. schůzi konané dne 13. 10. 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 o 50 000 Kč. Za účelem poskytnutí výše uvedené dotace bude do 

rozpočtu zapojen zvýšený příjem z daně z hazardních her. 

 

Důvodová zpráva: 

Veslařský klub Přerov, z. s. požádal statutární město Přerov o poskytnutí dotace ve výši 90 000 Kč na 

částečnou úhradu nákladů na pořízení závodní lodě. Jedná se o čtyřveslici s kormidelníkem 

odpovídající konstrukce pro nižší váhové zatížení. 

  

Veslařský klub se ve své činnosti zaměřuje čím dál více na mladší sportovce. Veslování je možné 

provozovat nejdříve od 10 – 11 let. Pro mladší věkové skupiny musí být náležité vybavení loděmi pro 

sportovce v nižším váhovém rozmezí. Tyto lodě nejsou úplně běžně k pořízení, proto byla využita 

mimořádná nabídka od českého výrobce. 

Celkové náklady na pořízení této lodě činí 430 000 Kč. Financování je zajištěno zdroji Veslařského 

klubu ve výši 290 000 Kč a dotací z Olomouckého kraje ve výši 50 000 Kč.  

Tradice závodního veslování v Přerově na řece Bečvě je již 90 let. Pořízení závodní čtyřveslice pro 

nejmladší žactvo zajisté přispěje k rozšíření členské základny veslařského sportu.  

 

 


