
Pořadové číslo:  27/2 

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 13.4.2017 

Návrh pro 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 4. 2017 

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil , předseda Výboru pro školství a sport 

Navrhovatel:  Výbor pro školství a sport 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr realizace hokejbalového hřiště 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje záměr realizace výstavby hokejbalového hřiště v areálu Základní školy Přerov, 

Želatovská 8 v průběhu roku 2018, za podmínky získání finančních prostředků dle důvodové 

zprávy, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2018 

 

2. a) si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o přijetí daru a uzavření darovací smlouvy uvedené v 

písm. b) tohoto bodu usnesení, 

 

2. b) schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 150.000 Kč zejména na zajištění zpracování 

projektové dokumentace k vybudování hokejbalového hřiště v areálu Základní školy Přerov, 

Želatovská 8 a uzavření darovací smlouvy mezi subjektem HC ZUBR Přerov z. s., IČ: 

70259747, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I – Město, 75002 Přerov, jako dárcem a 

statutárním městem Přerovem jako obdarovaným, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

3. ukládá Radě města Přerova zajistit zahájení potřebných úkonů k vypracování projektové 

dokumentace k realizaci výstavby hokejbalového hřiště v areálu Základní školy Přerov, 



Želatovská 8, za podmínky schválení bodu 1 a 2 tohoto usnesení. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Výbor pro školství a sport: 

projednal danou záležitost na svém jednání dne 10. 04. 2017 a doporučuje Zastupitelstvu města 

Přerova schválit navržené usnesení. 

 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu: 

projednal danou záležitost na svém jednání dne 10. 04. 2017 a doporučuje Zastupitelstvu města 

Přerova schválit záměr vybudování hokejbalového hřiště u Základní školy Přerov, Želatovská 8, dle 

přiložené studie.  

 

Odbor sociálních věcí a školství:  

podporuje zkvalitnění i rozšíření sportovišť na území města Přerova. 

 

Odbor ekonomiky: 

je na zvážení orgánů města, zda výše uvedený návrh na usnesení schválí, a to zejména s ohledem na 

plánované akce a stav současného majetku města. V případě kladného rozhodnutí bude nutné v rezervě 

rozpočtu blokovat potřebné finanční prostředky.  Důvodová zpráva neobsahuje informace, zda 

předmětné sportoviště bude následně generovat zvýšené provozní výdaje ve vztahu k rozpočtu města. 

 

Odbor řízení projektů a investic: 

V případě, že zastupitelstvo města Přerova schválí  návrh  usnesení v předloženém znění a Odbor 

řízení a projektů bude Radou města pověřen zajištěním vypracování projektových dokumentací pro 

následnou realizaci výstavby hokejbalového hřiště v areálu Základní školy Přerov, Želatovská 8, 

zahájí odbor řízení projektů  a  investic projektovou přípravu na vypracování  projektové dokumentace 

pro umístění stavby, dokumentace pro získání stavebního povolení a dokumentace pro provádění 

stavby. Předpokládaná cena projektových prací je dle sazebníku UNIKA 2012 cca 120 tis. Kč. Dar ve 

výši 150.000 Kč na zajištění zpracování projektové dokumentace k vybudování hokejbalového hřiště v 

areálu Základní školy Přerov, Želatovská 8, je tedy pro požadovaný účel dostačující.  

 

Školská rada při ZŠ Želatovská:  

dne 1. 3. 2017 projednala investiční akci/záměr vybudování nového hřiště na pozemku školy, členové 

rady se seznámili se studií a usnesením vyslovila souhlas se záměrem vybudování hokejbalového 

hřiště na pozemku školy. Školská rada považuje tuto investiční akci za přínosnou a doporučuje vedení 

školy pokračovat v realizaci tohoto záměru. 

 

Důvodová zpráva: 

1. Zdůvodnění lokalizace hokejbalového hřiště na pozemek města Přerova, areál Základní 

školy Přerov, Želatovská 8 
Základní škola Přerov, Želatovská 8 je klíčovým partnerem HC ZUBR Přerov z. s. v péči o mládež a 

rozvoj jejího potenciálu. Se svými 9 hokejovými třídami patří k největším „hokejovým“ základním 

školám v České republice. Sportovní příprava mladých hokejistů je v současnosti stále více vnímána 

jako komplexní fenomén, který musí zahrnovat i řadu dalších pohybových činností mimo vlastní 



trénink na ledě. Stále větší důraz se klade na přirozený pohyb – běh pokud možno sladěný s herními 

prvky daného sportu. Hokejbal je proto v tomto smyslu ideálním pojítkem mezi všeobecnou sportovní 

přípravou a speciální přípravou hokejovou. Vědom si těchto potřeb naší mládeže rozvedl hokejový 

klub širší diskusi na toto téma ve svých řadách a v návaznosti na ni se také klubu podařilo získat dárce, 

jenž se rozhodl podpořit myšlenku vzniku hokejbalového hřiště částkou 1.000.000 Kč. Současně se v 

rámci výše uvedené diskuse hledalo ideální místo pro výstavbu tohoto hřiště, přičemž volba padla na 

pozemek bývalé školní zahrady ZŠ Želatovská. V těsném okolí zimního stadiónu není nikde pro 

vybudování tohoto hřiště dostatek prostoru a navíc tyto pozemky nejsou ani ve vlastnictví klubu HC 

ZUBR Přerov z. s., ani města Přerova. Naproti tomu pozemek bývalé školní zahrady ZŠ Želatovská je 

v majetku města Přerova a vzhledem k tomu, že i budoucí hokejbalové hřiště bude ve vlastnictví 

města, je zde ideální stav souznění vlastnických práv současných i budoucích. Klub HC ZUBR Přerov 

z. s. se proto s ohledem na tyto skutečnosti rozhodl výše zmíněnou částku 1.000.000 Kč darovat městu 

Přerovu za účelem financování přípravných fází projektu výstavby hokejbalového hřiště (projektová 

příprava, stavební povolení atd.) a samotné výstavby tohoto hřiště. Celkové náklady výstavby 

hokejbalového hřiště jsou přitom studií kvalifikovaně odhadnuty do 3.000.000 Kč včetně DPH. 

  

2. Cílové skupiny – uživatelé hokejbalového hřiště 
Primární cílovou skupinou uživatelů hokejbalového hřiště je sportující mládež a děti do 18 let/členská 

základna HC ZUBR Přerov z. s., tj. více než 260 osob tohoto věku. Tento počet dětí a mládeže ovšem 

v sobě nezahrnuje další skupiny osob z této kategorie, jež budou hokejbalové hřiště taktéž využívat. 

Těmito cílovými skupinami jsou: 

 Děti a mládež města Přerova, jež jsou organizováni ve sportovních klubech. Tato cílová skupina 

bude využívat hřiště v rámci pronájmů sportovišť v režimu dnes obvyklém na všech sportovištích 

města Přerova – přičemž jde o využívání intenzivní. V této skupině můžeme hovořit o více než 

500 osobách z okruhu dětí a mládeže do 18 let (zdroj: počty dětí a mládeže využívající současná 

sportoviště z klubů jako např. SK Přerov, TJ Spartak, FBC Přerov, Volejbalový klub atd.) 

 Vedle těchto dětí a mládeže do 18 let, jež jsou organizováni v nejrůznějších klubech a sportovních 

spolcích, nelze opomenout ani nemalý počet těch dětí, které využívají sportoviště školy (a takto 

budou využívat bezplatně i nové hokejbalové hřiště) v rámci sportovní činnosti organizované v 

rámci kroužků příslušné základní školy. Zde hovoříme o více než 200 dětech ve věku do cca 14 

let. 

Souhrn všech těchto cílových skupin vytváří za současného stavu a při aktuálních počtech 

skupinu o cca jednom tisíci budoucích aktivních uživatelů hokejbalového hřiště z řad dětí a 

mládeže. K využitelnosti hokejbalového hřiště je nutno dále připomenout, že kromě samotného 

sportu, podle něhož nese svůj název, jde o velmi kvalitní sportovní plochu využitelnou v podstatě ke 

všem typům sportů vyžadujících kvalitní zpevněnou hrací plochu (volejbal, košíková, nohejbal atd.).  

3. Financování 
Předpokládané celkové náklady: 3.000.000 Kč.  

  

Předpokládané zdroje vícezdrojového financování:  

 dar HC ZUBR Přerov z. s. 1.000.000 Kč 

 dotace Olomouckého kraje 800.000 Kč  

 vklad města Přerova 1.200.000 Kč. 

  

Struktura financování je v režimu tzv. vícezdrojového financování (3 zdroje).  

Základní vklad (1) pro rozběhnutí projektu výstavby hokejbalového hřiště představuje dar HC ZUBR 

Přerov z. s. v celkové výši 1.000.000 Kč. Tento dar bude převeden na účet města Přerova v návaznosti 

na darovací smlouvy ve třech splátkách. První splátka ve výši 150.000 Kč bude převedena ihned po 

schválení záměru v orgánech města a podpisu darovací smlouvy. Tato částka 150.000 Kč bude sloužit 

k zajištění potřebných nákladů s přípravou všech stupňů projektové dokumentace – městu Přerov tak 

nevzniknou ve vazbě na přípravnou fázi investiční akce žádné náklady. Další částky budou poskytnuty 

v průběhu roku 2017 dle potřeb města.  

Druhým zdrojem (2) financování – vyjma vlastního vkladu města Přerova (3) ve výši 1.200.000 Kč je 

investiční dotace Olomouckého kraje v předpokládané výši 800.000 Kč, jejíž čerpání je na tuto akci 

plánováno s ohledem na vyrovnávání regionálních disproporcí v materiálně technickém zázemí 



sportovní činnosti dětí a mládeže. Tato investiční dotace bude v návaznosti na usnesení orgánů 

Olomouckého kraje poskytnuta v roce 2018. 

  

4. Období realizace 
Celý projekt je plánován na období let 2017 a 2018, popř. s ohledem na možné klimatické podmínky 

do konce března 2019. V roce 2017 bude zajištěna projektová příprava investiční akce až do stupně 

stavebního povolení a zároveň i vybrán zhotovitel stavby. Všechny uvedené kroky realizace projektu 

budou dle své povahy (zadání veřejné zakázky, přijetí darů a dotací, rozpočtová opatření atd.) vždy 

projednávány v příslušných orgánech města. Současně s projektovou přípravou a výběrem zhotovitele 

poběží i proces zajištění dotace Olomouckého kraje, a to až do fáze právního aktu a rozpočtového 

opatření dotačních prostředků.  

 

 


