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Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,

1. srpna 2016 jsem Vás informoval cestou paní Ing. Daniely Novotné o situaci, která se týká 
plánované rekonstrukce šaten a sociálního zázemí ve sportovním areálu SK Přerov.  /Text je pro 
připomenutí v příloze č. 1/.

Dne 22. 8. 2016, tedy v den konání posledního zastupitelstva, došlo k realizaci opakovaného 
výběrového řízení. Bylo osloveno 14 - slovy čtrnáct firem. Doručeny 4 nabídky. Nabídka Přerovské 
stavební a.s. byla vyřazena pro nedodržení limitu ceny. Hodnoceny byly nabídky 3 firem.

V příloze číslo č. 2 je výsledek výběrového řízení, ze kterého je zřejmé, že k dofinancování chybí

3 283 000 Kč. Po vyhodnocení ekonomické situace našeho spolku, který neprovádí žádnou 
výdělečnou činnost, je zřejmé, že bez finančního přispění našeho města ve výši 3 200 000 korun 
nemůžeme akci realizovat. 

Je tedy zřejmé, že spoluúčast našeho města by byla přes 50 % celkových nákladů. To však odpovídá 
obecnému trendu, který je patrný při poskytování tohoto typu dotací.

Sociální a hygienické zázemí obou přerovských sportovních areálů je v žalostném stavu. Neměli 
bychom proto zmařit možnost vyřešit problém alespoň jednoho z nich. Bude úspěchem, když se 
podaří na druhé z nich získat alespoň 50 % příspěvek ze státních zdrojů.

Požádali jsme proto MŠMT o odklad zaslání příslušných dokumentů, mezi kterými je také 
podepsaná smlouva s dodavatelem. 

Posledním dnem, kdy můžeme požadované doručit na ministerstvo je 5. září 2016.

Pokud tak neučiníme, budeme muset poskytnutou dotaci bezmála 5,5 milionu z MŠMT vrátit. 

Podařilo se nám dosáhnout vzdání se práva odvolání všech účastníků výběrového řízení, takže k 
podpisu smlouvy může dojít podle pravidel podlimitního výběrového řízení do uvedeného data. 
MŠMT trvá na tomto časovém sledu, protože doba na realizaci stavby - musí být dokončena v 
tomto roce - je velmi krátká / cca 3 měsíce/. Práce by měly být zahájeny okamžitě po podpisu 
smlouvy, tedy 5. září 2016.

Z uvedeného je zřejmé, že naši žádost o příspěvek na dofinancování, kterou jsme podali 1. 8. 2016, 
není možné v příslušných orgánech našeho města projednat standardním postupem. 

Další zasedání zastupitelstva je 19. 9. 2016. V tomto termínu bude připraven materiál, který umožní 
naši žádost projednat přímo nejvyšším orgánem – zastupitelstvem našeho města. 

To je však 14 dnů po termínu, který určilo MŠMT.

Podepsat smlouvu s vybraným dodavatelem na realizaci stavby bez jistoty, že zastupitelstvo naši 
žádost o navýšení dotace schválí, by bylo hazardem, který si nemůžeme dovolit.

Na druhou stranu škoda, která by vznikla našemu městu a sportující mládeži několika sportovních 
odvětví v případě, že budeme nuceni dotaci z MŠMT vrátit, bude značná. Do přípravy a realizace 
bylo již investováno cca 1,5 mil. Kč.
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Z tohoto důvodu jsem se rozhodl požádat každého jednoho z Vás a předsedy všech politických 
klubů o odpověď na otázku, zda naši žádost dne 19. 9. 2016 podpoříte. Pokud do daného termínu 
5.9. 2016 většina z Vás řekne ano, pak na čestné slovo  - přes rizika, která z toho plynou, bude 
smlouva s dodavatelem 5. září  podepsána  a finanční dotace pro Přerov zachráněna. 

Pokud ne, nemá cenu 19. 9. 2016 žádost projednávat.

Věřím, že přes všechno co nás rozděluje, máme společnou vůli hájit zájem našeho města. Prosím 
Vás proto o kladnou odpověď obratem na emailovou adresu Ing. Daniely Novotné.

S kolegiálním pozdravem a poděkováním

26.8.2016 MUDr.  Michal Chromec


