
Důvodová zpráva:

Sportovní klub Přerov, IČ: 00533963, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Petřivalského 584/1 
(dále SK Přerov), požádal statutární město Přerov o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 
3 100 000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených se stavebními úpravami stávajícího 
zázemí pro sportovce u sportovního areálu SK Přerov. Současné zázemí bylo vybudováno 
v 70. letech minulého století a je již zcela nevyhovující. 

Přístavba a nástavba současného zázemí bude řešena pomocí samostatných unimobuněk, 
v nichž vzniknou šatny, kabiny, sklady sportovního nářadí a náčiní, sociální zařízení 
pro sportovce i veřejnost, sprchy, umývárny, prádelna a sušárna, technická místnost a rychlé 
občerstvení. Očekávaným přínosem této dotace je modernizace sportovního zázemí, 
s dispozičně dokonalým vnitřním uspořádáním a vyhovujícím hygienickým zařízením. 
Sportovní klub se zbaví nevyhovujících budov s vysokou náročností na údržbu a opravy
a získá energeticky a finančně nenáročný objekt, s maximálně reprezentativním vzhledem. 
Nově plánované zázemí bude sloužit pro tato sportovní odvětví – fotbal, atletika, volejbal, 
lukostřelba, tenis a americký fotbal.

Sportovní areál, jehož součástí bude upravené zázemí pro sportovce, se nachází na Alšově 
ulici a je využíván sportovními organizacemi 1. FC Viktorie Přerov a SK Přerov, žáky 
a studenty základních a středních škol, ale i veřejností, která má na sportoviště volný přístup.  

Předpoklad celkových investičních výdajů na projekt „Přístavba, nástavba a stavební úpravy 
zázemí Sportovního klubu Přerov“ činí 9 499 759,- Kč. Investiční záměr vlastníka dotčeného
pozemku a objektu a současně i žadatele o dotaci SK Přerov počítá s vícezdrojovým 
financováním projektu a hlavní část finančních prostředků ve výši přibližně 6,33 mil. Kč by 
měla být pokryta z Programu na podporu materiálně technické základny sportu 
vyhlašovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále MŠMT). V rámci
tohoto programu na rok 2015 nebyla SK Přerov dotace přidělena a žadatel se opětovně pokusí 
získat investiční dotaci na realizaci předmětné rekonstrukce přízemí a nástavby zázemí v roce 
2016. Termín pro podání žádostí byl MŠMT stanoven do 31. 1. 2016. 

V roce 2015 podal SK Přerov žádost o zařazení projektu mezi významné projekty 
Olomouckého kraje a získal dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 500 000,- Kč, 
kterou použil na zahájení realizace stavebních prací daného projektu dle projektové 
dokumentace. Pro rok 2016 nelze s další dotací od Olomouckého kraje již počítat. 

SK Přerov z vlastních zdrojů již investoval částku 500 000,- Kč do přípravných 
a projektových prací. 

SK Přerov požádal město Přerov o finanční spoluúčast na daném projektu ve formě dotace 
ve výši 3 100 000,- Kč.  Zároveň předložil městu Přerov čestné prohlášení, ve kterém uvádí, 
že pokud od MŠMT obdrží na realizaci daného projektu dotaci menší než 3 100 000,- Kč, 
nebude požadovat po městu Přerov kofinancování tohoto projektu ve smyslu výše 
navrhovaného usnesení.  SK Přerov dále uvedl, že zajistí zbylé finanční prostředky na realizaci 
předmětného projektu nad rámec poskytnutých  dotací  od  MŠMT, města Přerova a Olomouckého 
kraje.  V případě, že Zastupitelstvo města Přerova schválí výše uvedené usnesení, smlouvu o 
poskytnutí dotace město Přerov uzavře se SK Přerov po předložení rozhodnutí MŠMT 
uvedeného v návrhu usnesení v bodě 1.

V rámci zpracovaného projektu SK Přerov podal žádost o stavební povolení začátkem 
července 2015 na Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MMPr a dne 7. 10. 2015 bylo 



vydáno stavební povolení.

SK Přerov ve své žádosti dále uvedl, že jím připravovaný projekt rekonstrukce zázemí 
sportovního areálu podporují následující instituce:

 Český atletický svaz – prostřednictvím ředitele Mgr. Františka Fojta

 Fotbalová asociace České republiky – prostřednictvím finančního ředitele Ing. Libora 
Kabelky

 Okresní sdružení České unie sportu – prostřednictvím předsedy Ing. Bohumíra Vykoupila

 Olomoucký krajský volejbalový svaz – prostřednictvím předsedy Jana Zatloukala

 Okresní fotbalový svaz Přerov – prostřednictvím předsedy Mgr. Romana Párala.

Jmenované organizaci byly v letech 2005 - 2015 schváleny orgány města tyto mimořádné 
dotace nad rámec přímých podpor a grantového programu pro oblast sportu:

 1 100 000,- Kč na rekonstrukci podlahy ve sportovní hale v roce 2005 
 15 000,- Kč na organizaci akce v roce 2006 
 235 000,- Kč na vybavení šaten sportovní haly v roce 2007 
 5 420 000,- Kč na rekonstrukci atletické dráhy a sektorů technických disciplín v roce 2008 
 200 000,- Kč na provoz sportovní haly v roce 2012.


