
Pořadové číslo: 20/7

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 12.9.2016

Návrh pro 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 9. 2016

Zpravodaj: Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru

Název návrhu:

Žádost o poskytnutí dotace - Sportovní klub Přerov 1908 z.s.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. ruší usnesení číslo 404/13/9/2016 bod 1 a 2 z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
konaného dne 18. ledna 2016.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2016

2. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6 300 000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov 
1908 z.s., IČ: 00533963, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Petřivalského 584/1 na 
přístavbu, nástavbu a stavební úpravy zázemí klubu - budovy bez č.p./č.e., na pozemku p. 
č. 5307/107 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 5307/2 (ostatní plocha) a p.č. 5307/329 
(ostatní plocha) v k.ú. Přerov v roce 2016 v případě, že jmenovaný spolek předloží městu 
Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Programu 133510 Podpora materiálně 
technické základny sportu programové financování, vyhlášeného Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy v rámci státní podpory sportu pro rok 2016. Celkové investiční výdaje 
na projekt činí 11 709 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle 
vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2016, kde v 
souvislosti se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude upraveno 
ustanovení článku VI bodu 2.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018



Termín: 31.12.2016

3. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem smlouvy o poskytnutí dotace 
dle bodu 2 tohoto usnesení.

4. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. 
(rezerva)

211 726,4 * - 3 200,0 208 526,4

3419 610 Ostatní tělovýchovná 
činnost (individuální 
dotace)

3 259,0 + 3 200,0 6 459,0

* počáteční stav navazuje na jiný návrh

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. 
Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotační 
programy, ostatní 
dotace 
a dary

25 930,8 * + 3 200,0 29 130,8

* počáteční stav navazuje na jiný návrh

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 52. schůzi konané dne 8. 9. 2016 a podává návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Výbor pro školství a sport:

projednal danou záležitost na svém jednání dne 29. 8. 2016 a navrhuje Zastupitelstvu města Přerova 
schválit poskytnutí předmětné dotace.

Odbor sociálních věcí a školství:

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí předmětné dotace.

Odbor sociálních věcí a školství konstatuje, že zkvalitnění každého sportoviště je nepochybně 
přínosem pro statutární město Přerov a jeho občany. 

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 3 200 000 Kč za účelem navýšení zdrojů na poskytnutí výše uvedené 
individuální dotace. K tomuto účelu bude převedena část rezervy původně vymezená na opravu kina 
Hvězda (- 2,0 mil. Kč) a rekonstrukci školního hřiště ZŠ Za Mlýnem (- 1,2 mil. Kč). Odbor 
ekonomiky nedoporučuje navyšování původně stanovených prostředků na poskytování dotací.



Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání dne 18. ledna 2016 usnesením č. 404/13/9/2016 
schválilo poskytnutí dotace ve výši 3 100 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov, IČ: 00533963, 
se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Petřivalského 584/1 na přístavbu, nástavbu a stavební 
úpravy zázemí klubu - budovy bez č.p./č.e., na pozemku p. č. 5307/107 (zastavěná plocha 
a nádvoří), p. č. 5307/2 (ostatní plocha) a p.č.  5307/329 (ostatní plocha) v k.ú. Přerov v roce 
2016 v případě, že jmenovaný spolek předloží městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace“ z Programu 133510 Podpora materiálně technické základny sportu programové 
financování, vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci státní 
podpory sportu pro rok 2016.

Současný materiál řeší zrušení výše uvedeného usnesení č. 404/13/9/2016 v bodech 1 a 2, 
bod 3 – rozpočtové opatření zůstává zachován. V současně navrhovaném usnesení v bodě 4 
se částka navyšuje o 3 200 000,- Kč. 

Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z výše uvedeného programu vyhlášeného
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) v rámci státní podpory sportu 
pro rok 2016, je podmíněno doručením potřebných dokumentů, mezi které patří mimo jiné 
i uzavřená smlouva o dílo. SK Přerov vyhlásil výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce 
zázemí klubu a dne 20. 7. 2016 proběhlo výběrové řízení. Z doručených nabídek nemohl být
vybrán žádný dodavatel stavby, jelikož nabídkové ceny se pohybovaly v rozmezí 
12,2 až 12,7 mil. Kč, což zásadně převyšovalo možnosti zadavatele. 
Dne 22. 8. 2016 proběhlo opakované výběrové řízení, do kterého SK Přerov obeslal celkem 
14 stavebních firem a obdržel jen 4 nabídky. SK Přerov, jako zadavatel dle zákona 
č. 137/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybral vítězného 
uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 11 407 074,- Kč s DPH, a to firmu ZAK PLUS 
– stavba s.r.o., IČ: 25826069 se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Polní 85. Již v průběhu 
opakovaného výběrového řízení byl zjištěn nesoulad projektové dokumentace s rozpočtem 
(nepřesnosti v položkách slepého rozpočtu), vzhledem k dodržení stejných podmínek 
pro všechny účastníky při výběrovém řízení, rozhodl se zadavatel docenit chybějící položky 
až po vyhodnocení výběrového řízení. Tyto náklady ve výši 301 926,- Kč budou uvedeny 
ve smlouvě o dílo jako vícepráce.

Vysoutěžené celkové investiční výdaje na projekt „Přístavba, nástavba a stavební úpravy 
zázemí Sportovního klubu Přerov“ činí 11 709 000,- Kč. Po vyhodnocení ekonomické 
situace klubu, který neprovádí žádnou výdělečnou činnost a nemá již k dispozici žádné volné 
finanční prostředky na další financování rekonstrukce zázemí klubu, SK Přerov požádal 
město Přerov o navýšení finanční spoluúčasti města na daném projektu ve formě dotace o 
částku 3 200 000,- Kč. Celkem tedy SK Přerov žádá město Přerov o poskytnutí 
individuální investiční dotace ve výši 6 300 000,- Kč. V případě neposkytnutí dotace města 
v plné výši, nebude moci SK Přerov realizovat projekt „Přístavba, nástavba a stavební úpravy 
zázemí Sportovního klubu Přerov“ a zároveň přijde o možnost čerpat přidělenou dotaci 
od MŠMT ve výši 5 409 000,- Kč. 
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
a z vlastních zdrojů již investoval částku 500 000,- Kč. Obě tyto částky byly již použity
na zahájení projektových a přípravných stavebních prací na daném projektu. 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.



Současné zázemí sportovního areálu SK Přerov 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. 
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 - 2016 schváleny orgány města tyto individuální dotace nad 
rámec přímých podpor a dotačního (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
 3 100 000,- Kč na přístavbu, nástavbu a stavební úpravy zázemí klubu v roce 2016 (dotace zatím 

nebyla čerpána)

V případě, že Zastupitelstvo města Přerova schválí výše uvedené usnesení, veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace město Přerov uzavře se SK Přerov dle vzorové smlouvy Dotačního programu 
statutárního města Přerova pro rok 2016, kde v souvislosti se zákonem 
č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) bude upraveno ustanovení článku VI 
bodu 2, a to až po předložení rozhodnutí MŠMT uvedeného v návrhu usnesení v bodě 2.


