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M a t e r i á l - protinávrh 
pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  18. 9. 2012 
 

Název materiálu:  Veřejné finanční podpory  
 

Předkládá:  Klub TOP09 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

 

a) s c h v a l u j e  

 

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova  

1. ve výši 500.000,-- Kč TJ Sokol Čechovice, se sídlem Čechovická 55, 796 04 Prostějov,  IČ 16367855 

   (pořadové číslo žádosti 83) 

  - VFP bude použita na realizaci spodní stavby minihřiště, dřevěné zábrany, oplocení a ochranné sítě v rámci 

    stavby minihřiště s umělým povrchem 3. generace v areálu TJ Sokol Čechovice, 

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 15. 12. 2012; 

 

2. ve výši 500 000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov (pořadové číslo žádosti 84) 

   - VFP bude použita na spolufinancování projektu vybudování tréninkové základny Atletického klubu Prostějov a  

      účelově vázaná na investici, 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012; 

 
3) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet příjmů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 70  1355    4 000 000 

 Převod odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 60 3419 6322    4 000 000 

 VFP 

 

b) n e s c h v a l u j e 

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova  

ve výši 3 000 000,-- Kč TK Tenisovému klubu, Sportovní 1, 796 01 Prostějov (pořadové číslo žádosti 85) 

 

c) ukládá  

náměstkyni primátora Mgr. Ivaně Hemerkové připravit ve spolupráci se zástupci jednotlivých stran v zastupitelstvu i s 

představiteli sportovních klubů návrh dofinancování rozdílů, které vyplývají ze současného stavu rozdělení VFP. 

K tomuto účelu použít zbylou část prostředků ze zvýšení příjmů z VHP ve výši 3 000 000 Kč.  

 

 

Důvodová zpráva: 

 

Výše uvedení žadatelé se obrátili na Radu města Prostějova s žádostmi o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města 

Prostějova na rok 2012. 

 

Dosavadní přidělení prostředků VFP vykazuje rozdíly mezi třemi skupinami žadatelů. Město Prostějov zvyšuje rozpočtovým 

opatřením příjmy z VHP. Současný stav v rozdělení dosavadní VFP nezaručuje stabilitu v zajišťování možností a příležitostí pro 

volnočasové aktivity dětí a mládeže. Za této situace je potřebné volné prostředky použít ke zmírnění vzniklých deficitů 

v rozpočtech jednotlivých příjemců VFP. Zvýšení příjmů z VHP umožňuje tuto oblast řešit a dofinancovat alespoň částečně 

potřeby, které nebyly z dosavadního rozdělení VFP pokryty. Součané rozdělení vykazuje mezi jednotlivými skupinami příjemců 

VFP poměr v procentech 70:35:11.  Za předpokladu navrženého zvýšení příjmů je možné tyto rozdíly zmírnit a dofinancovat 

podané žádosti ve druhé a třetí skupině příjemců VFP.   

 

V Prostějově 17. 9. 2012  

Zpracoval: Aleš Matyášek 


