
Pořadové číslo:  26/7 

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 13.3.2017 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 3. 2017 

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr poskytnutí dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje záměr poskytnutí dotace do výše 3.260.000 Kč subjektu Sportovní klub Žeravice, spolek, 

IČ: 45180521, se sídlem U Stadionu 214/7, Přerov XII-Žeravice, 750 02 Přerov, na zastřešení 

stávajícího hřiště na pozemcích p.č. 402 a p.č. 406 (ostatní plocha) v k.ú. Žeravice v roce 2017 – 

2018, 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 

2017. Celkové předpokládané náklady na projekt činí 10.868.000 Kč. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2018 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 64. schůzi konané dne 2. 3. 2017 a podává návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Výbor pro školství a sport: 

projednal danou záležitost na svém jednání dne 6. 3. 2017 a navrhuje Zastupitelstvu města Přerova 

schválit záměr poskytnutí předmětné dotace. 

 

 

 



Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. Odbor sociálních věcí a 

školství konstatuje, že zkvalitnění každého sportoviště je nepochybně přínosem pro statutární město 

Přerov a jeho občany.  

 

Odbor ekonomiky: 

Na výdajovou část rozpočtu statutárního města jsou v letošním roce kladeny značné nároky (Mosty 

přes tratě SŽDC ul. Dluhonská, projekty ITI, zateplení několika objektů, kino Hvězda a řada jiných), 

přičemž finanční prostředky jsou omezené. Odbor ekonomiky vzhledem k této skutečnosti 

nedoporučuje schválení záměru na poskytnutí dotace.  

V případě schválení návrhu na usnesení bude žádost o posílení rozpočtu v této věci zařazena do 

seznamu nepokrytých požadavků, které budou řešeny v závislosti na možnostech zdrojů. Vzhledem k 

tomu, že uvedený předpoklad financování projektu nemusí být naplněn, obdobně jako tomu bylo v 

případě Sportovního klubu Přerov 1908 z. s., doporučuje odbor ekonomiky zároveň deklarovat, že 

výše uvedená částka dotace je maximální a nebude navýšena. 

 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Sportovní klub Žeravice, spolek, IČ: 45180521, se sídlem U Stadionu 214/7, Přerov XII-Žeravice, 750 

02 Přerov, (dále „SK Žeravice“), požádal statutární město Přerov o poskytnutí individuální dotace ve 

výši 3.260.000 Kč na částečnou úhradu investičních nákladů spojených se zastřešením stávajícího 

hřiště na pozemcích p.č. 402 a p.č. 406 (ostatní plocha) v k.ú. Žeravice v roce 2017. 

SK Žeravice využívá ke své činnosti sportovní areál v Žeravicích, který zahrnuje malou víceúčelovou 

halu s rozměry nevyhovujícími pravidlům mezinárodní házené, venkovní hřiště s šatnami a tribunou a 

tréninkové hřiště. Sportovní areál se nachází na pozemcích, které jsou  

v majetku statutárního města Přerova. SK Žeravice má tyto pozemky ve výpůjčce do roku 2025. 

V současné době Odbor správy majetku a komunálních služeb, Oddělení majetkoprávní řeší žádost o 

převod dotčené části pozemku z majetku statutárního města Přerova do majetku  

SK Žeravice.  

Současné venkovní hřiště o rozměrech 47 x 32 m bude zastřešeno ocelovou konstrukcí s opláštěním a 

propojeno se stávajícími šatnami a sociálním zázemím (viz příloha č. 1 důvodové zprávy). Investiční 

záměr se opírá o projektovou studii Zastřešení stávajícího házenkářského hřiště z roku 2014, 

zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení bylo již zadáno, k dispozici bude v březnu 

2017. 

Předpokládané celkové investiční náklady projektu „Zastřešení stávajícího hřiště“  

ve sportovním areálu v Žeravicích činí 10.868.000 Kč. Žadatel o dotaci předpokládá vícezdrojové 

financování projektu:  

- 50 % celkových investičních nákladů, tj. 5.434.000 Kč by mělo být pokryto  

z Programu 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu, vyhlášeného 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci státní podpory sportu pro rok 

2017,  

- 30 % celkových investičních nákladů, tj. 3.260.000 Kč z rozpočtu města Přerova,  



- 10 % celkových investičních nákladů, tj. 1.088.000 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje, 

- 10 % celkových investičních nákladů, tj. 1.086.000 Kč má klub přislíbeno od reklamních 

partnerů a sponzorů. 
 

Zastřešené hřiště bude víceúčelové, prioritně bude určeno pro házenkáře organizované  

v SK Žeravice a dále pak široké veřejnosti (pronájem sportoviště v pevně stanovených hodinách). 

Volná kapacita bude nabídnuta ostatním sportovním klubům v okolí (turnaje v házené, malé kopané, 

tenisu, badmintonu či nohejbalu). 

Aktuálně má jmenovaná organizace celkem 197 členů, z toho 107 dětí a mládeže do 18 let, celkem 8 

družstev (2 družstva minižactva, mladší žactvo, starší žáci, starší žákyně, mladší dorostenky, mladší 

dorostenci a muži). Dorostenky a dorostenci hrají celostátní II. ligu. Téměř všechna utkání v nižších 

soutěžích se odehrávají na venkovním hřišti, jen několik utkání nejmenších dětí probíhá v malé hale. 

Utkání celostátních lig (dorostenky a dorostenci) se již hrají v halách, a to v hale Spartaku Přerov, 

která jako jediná v Přerově splňuje podmínky,  

popř. v Bystřici pod Hostýnem, Velké Bystřici, Olomouci nebo Otrokovicích. Nedostatečné zázemí 

v podobě vlastního krytého sportoviště je zásadní bariérou dalšího rozvoje klubu.  

 

Pokud Zastupitelstvo města Přerova schválí výše uvedený záměr poskytnutí dotace  

a SK Žeravice předloží rozhodnutí MŠMT, předložíme orgánům města Přerova usnesení  

ke schválení dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro rok 2017. 

 

Jmenované organizaci byly v letech 2008 - 2016 schváleny orgány města tyto individuální dotace nad 

rámec přímých podpor a dotačního (grantového) programu pro oblast sportu: 

 

 900.000 Kč na umělý povrch házenkářského hřiště v roce 2008 (jiné hřiště) 

 70.000 Kč na sportovní činnost a provoz sportovní haly v roce 2012 

 50.000 Kč na provoz sportovní haly v roce 2013 

 

 Jmenované organizaci byly v letošním roce schváleny následující dotace: 

 

 85.000 Kč v rámci Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2017 v oblasti 

sportu na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let v házené 

 100.000 Kč v rámci Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2017 

v oblasti sportu na provoz sportovní haly 

 4.500 Kč v rámci Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2017 v oblasti 

sportu na organizaci sportovní akce Superfinále mladšího žactva v miniházené (tato 

dotace nebude vyplacena, jelikož SK Žeravice nezískal pořadatelství na této akci) 
 

 


