
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 – Lenka Červená 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 10 000 Kč paní Lence Červené, IČ: 

74847317, *** a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 

městem Přerov a žadatelkou na částečnou úhradu nákladů na uspořádání Memoriálu Jindřicha 

Šejby ve fitness dětí a juniorek, 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 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 

3 880,0 + 10,0 3 890,0 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3419 610 Ostatní sportovní činnosti 

(individuální dotace, 

dary) 

835,0 + 10,0 845,0 

  

 



ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní 

dotace, dary 

40 912,4 * + 10,0 40 922,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje uvolněného radního Michala Záchu 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 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 10 000 Kč. Za účelem poskytnutí výše uvedené dotace bude do 

rozpočtu zapojen zvýšený příjem z daně z hazardních her. 

 

Důvodová zpráva: 

Paní Lenka Červená, IČ: 74847317, ***, požádala statutární město Přerov o poskytnutí individuální 

dotace ve výši 15 000 Kč na částečnou úhradu nákladů na uspořádání Memoriálu Jindřicha Šejby ve 

fitness dětí a juniorek. 

  

Jako dlouholetá závodnice, reprezentantka ČR v kategorii fitness a zároveň trenérka dětí a mládeže se 

rozhodla uspořádat 1. ročník této soutěže ve fitness dětí a juniorek a chtěla by v tom pokračovat i v 

dalších letech. Sportu i trenérství se věnuje přes 20 let. Čerpá ze zkušeností svého bývalého trenéra 

Jindřicha Šejby, který se kulturistice a fitness jako trenér věnoval celý svůj život a ovlivnil tak mnoho 

mladých sportovců včetně žadatelky. Tímto prostřednictvím by chtěla každoročně připomínat jeho 

památku a jeho práci pro mládež a fitness sport. 

  

Memoriál se bude konat dne 3. 12. 2022 na ZŠ J. A. Komenského, Hranická 14, Přerov-Předmostí v 

čase 10 – 14 hod. Pozvané jsou děti z fitness klubů z různých měst ČR. Předpokládá se soutěž v 6 

kategoriích – kategorie dívek ve 4 věkových rozmezích, dále kategorie chlapců a také kategorie 

juniorek ve věku 15-23 let.  

  

Celkové náklady na uspořádání této soutěže činí 34 400 Kč a zahrnují pronájem tělocvičny, cestovné 

pro rozhodčí, diplomy, poháry, medaile, plakáty, občerstvení, služby zvukaře a pořadatelskou službu. 

Financování je zajištěno vlastními zdroji žadatelky.  

  

Uspořádání této sportovní akce zajisté přispěje k popularizaci fitness sportu mezi dětmi a mládeží a 

pomůže tak rozšířit členskou základnu tohoto sportu. 

  

Vzhledem k tomu, že akce proběhne již v prosinci 2022, nelze na ni žádat finanční prostředky z 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2023.  


