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Název materiálu:

TJ SPARTAK PŘEROV - poskytnutí účelové dotace

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1 074 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, 
IČ: 00534935, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Bezručova 770/4, na částečnou 
úhradu nákladů projektu „Zateplení budovy Loděnice TJ Spartak Přerov“ v občanské 
vybavenosti č.p. 770 na parcele p.č. 4784/2 v k.ú. Přerov v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2014

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč
PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
1355 230 Odvod z 

výherních
hracích 

31 706,0 * + 1 074,0 32 780,0



přístrojů
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3419 610 Ostatní 

tělovýchovná 
činnost

580,0 * + 1 074,0 1 654,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé 
podpory a 
grantový 
program

25 697,1 * + 1 074,0 26 771,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 97. schůzi konané dne 25. srpna 2014 a usnesením číslo 
3757/97/7/2014 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. Je na jejich zvážení, zda schválí poskytnutí výše 
uvedené dotace ze zvýšených příjmů na poplatku Odvod z výherních hracích přístrojů.

Důvodová zpráva:

TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Bezručova 
770/4, požádala statutární město Přerov o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 1 500 000,-
Kč na částečnou úhradu nákladů spojených se zateplením a výměnou oken budovy loděnice v 
občanské vybavenosti č.p. 770 na parcele p.č. 4784/2 v k.ú. Přerov v roce 2014.

Předpokládané náklady projektu „Zateplení budovy Loděnice TJ Spartak Přerov“ činí 7 161 
074,- Kč. V rámci Operačního programu životního prostředí byla na realizaci tohoto projektu 
schválena Státním fondem životního prostředí dotace ve výši 4 515 053,40 Kč. O poskytnutí 
zbývající částky 2 646 020,60 Kč tělovýchovná jednota požádala Olomoucký kraj a statutární 
město Přerov. Olomoucký kraj schválil na tuto akci poskytnutí dotace ve výši 500 000,- Kč. 



Zbývající náklady uhradí TJ SPARTAK PŘEROV z vlastních zdrojů. 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 23. zasedání konaném dne 28. dubna 2014 (usnesením 
číslo 1067/23/11/2014) schválilo záměr poskytnutí dotace ve výši max. 15% skutečně 
vynaložených nákladů výše uvedené akce, tzn. poskytnutí částky do max. výše 1 074 000,- Kč 
na částečnou úhradu nákladů spojených se zateplením a výměnou oken budovy loděnice. 15% 
z celkových nákladů činí 1 074 161,- Kč. V usnesení figuruje zaokrouhlená částka 1 074 000,-
Kč.

Celkové skutečné náklady uvedeného projektu zatím nejsou známy. Stavba ještě probíhá, 
předání stavby se má uskutečnit ke konci měsíce září. Dle předložené smlouvy o dílo stavba 
„Zateplení budovy Loděnice TJ Spartak Přerov“ spočívá zejména v zateplení obvodových 
stěn, výměně výplní, zateplení vodorovných konstrukcí a provedení souvisejících stavebních 
prací, cena díla činí 7 002 864,- Kč vč. DPH. Součástí předmětného projektu jsou i další 
náklady, např. náklady zpracování projektové dokumentace a energetického auditu. 
TJ SPARTAK PŘEROV avizuje, že celkové skutečné náklady projektu mírně překročí 
předpokládanou částku 7 161 074,- Kč. 

Budova loděnice je ve vlastnictví TJ SPARTAK PŘEROV a je bez omezení vlastnického 
práva. 

Žádost včetně předpokládaného rozpočtu je přílohou této důvodové zprávy.
Jmenovanému subjektu byly v letošním roce schváleny orgány města tyto dotace:
• 300 000,- Kč v rámci přímých podpor, 
• 414 000,- Kč v rámci grantového programu.


