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Vážený pane primátore, vážená Rado města Přerova,

Sportovní klub Přerov se rozhodl po dvouletých přípravách zareagovat na vyhlášený
program MŠMT 133510. Uveřejněný program byl vypsán na podporu materiálně technické
základny sportu pro rok 2015. Podání žádosti jsme konsultovali se všemi, kteří by
rekonstruované prostory měli v budoucnu využívat, zejména s 1. FC Viktorie Přerov, jejíž
existence je od realizace tohoto záměru přímo odvislá.
V minulém období byli vyzváni bývalým náměstkem Mgr. Dušanem Hluzínem Sportovní klub
Přerov a reprezentanti přerovského fotbalu k jednání na odboru školství k řešení neutěšené
situace fotbalových klubů v oblasti jejich materiálně technického zabezpečení. Na společném
jednání přislíbil pan náměstek pomoci získat dotaci na rekonstrukci šaten kopané SK
Přerov, které využívá 1. FC Viktorie Přerov. Jeho aktivity však nevedly k žádnému cíli.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli učinit pokus o získání finančních prostředků z MŠMT
vlastními aktivitami, stejným způsobem, jak jsme před časem dosáhli na dotaci na
výstavbu umělé atletické dráhy a automatické závlahy fotbalového hřiště. Tato
akce přivedla do Přerova zhruba 20 milionů z dotace MŠMT, město přispělo 5420000,- Kč.
SK Přerov splňuje všechny technické podmínky pro poskytnutí dotace, která se týká
rekonstrukce zázemí nejen pro kopanou, ale i pro další sporty působící v areálu SK Přerov -
atletiku, volejbal, lukostřelbu a tenis.

Investiční dotace v roce 2015 nebyla SK Přerov přidělena. MŠMT nemělo k dispozici ani
polovinu finančních prostředků, které byly rozděleny v roce 2014.
8. 12. 2015 byl vyhlášen pro rok 2016 v rámci státní podpory sportu opět program 133510,
s částečně upravenými podmínkami (příloha Č. 1). SK Přerov znovu podá žádost na MŠMT o
přidělení dotace, jejíž uzávěrka je 31. 1.2016.

Sportovní areál, jehož součástí má být uvedené zázemí pro sportovce, se nachází na Alšově
ulici a využívají ho nejen sportovci z 1. FC Viktorie a SK Přerov, ale také základní a střední
školy pro potřebu výuky TV a další příležitosti a v neposlední řadě také veřejnost, která má
na sportoviště volný přístup, což byla podmínka poskytnutí příspěvku našeho města, kterou
dlouhodobě plníme. -Sportovní zázemí, odpovídající potřebám všech, kteří sportoviště využívají, je nutno
rekonstruovat, neboť bylo zbudováno v 70 - tých letech minulého století. Podepsal se na
něm zub času a neodpovídá soudobým požadavkům. Současný obraz stávajícího stavu je
nejlépe patrný z přiložené fotodokumentace.

Sportovní klub Přerov během roku 2015 dokončil připravenost projektu získaným stavebním
povolením (příloha Č. 2), s možností okamžitého zahájení realizace.
Předběžně zpracovaný rozpočet stavby se podařil snížit na konečnou částku 9 499 758,93
Kč. Z celkového rozpočtu stavby činí podíl ze státního rozpočtu částku 6 333 172,62 Kč,
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musí získat z veřejných zdrojů. Žadatel doloží přislíbenou částku výpisem usnesení
příslušného orgánu oprávněného rozhodovat.

Projekt na rekonstrukci šaten podpořilo, popř. schválilo několik významných institucí - Odbor
školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor koncepce a
strategického rozvoje Magistrátu města Přerova, OS ČUS (Regionální sdružení ČSTV)
prostřednictvím předsedy ČUS Ing. Bohumíra Vykoupila, Český atletický svaz
prostřednictvím ředitele Mgr. Františka Fojta, Fotbalová asociace České republiky (FAČR)
prostřednictvím finančního ředitele Ing. Libora Kabelky, Olomoucký krajský volejbalový svaz
prostřednictvím předsedy Jana Zatloukala, Okresní fotbalový svaz Přerov prostřednictvím
předsedy Mgr. Romana Párala.

Vzhledem k tomu, že chystaný projekt je v souladu s připravovaným strategickým plánem
města v dokumentu "Opatření podpory nabídky sportovních aktivit na území města",
dovolujeme si Vás oslovit s žádostí o finanční podporu - spoluúčast při financování akce.
V roce 2015 jsme na uvedený projekt získali z vyhlášeného programu Významné projekty
Olomouckého kraje dotaci 500000,- Kč. Z této částky jsme financovali přípravné práce
projektu. Na rok 2016 nebude vypsána tato investiční dotace, takže nemáme možnost
zopakovat naši žádost pro následující rok.

Připravovaný projekt bude realizován na území města Přerova, největší měrou bude sloužit
potřebám Přerovanů a v neposlední řadě i zkrášlí další část našeho města (přiložený návrh).
Vzhledem k rekonstruovaným objektům Zimního stadionu a Městské sportovní haly by celá
tato část našeho města získala novou moderní tvář.

V Přerově dne 21.12.2015

/'
Z pov~ení výkonnéh~ výboru SK Přerov zapsala
Ing. Drahomíra Mohaplová, tajemnice
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