
Pořadové číslo:  29/2 

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 9.6.2017 

Návrh pro 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 6. 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 poskytnutí dotace – FBC Přerov, z.s. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 340.000 Kč subjektu FBC Přerov, z.s., IČ: 05207916, se 

sídlem Na Hrázi 781/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na pořízení rozkládacího sportovního 

povrchu v roce 2017. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.6.2017 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Výbor pro školství a sport: 

projednal danou záležitost na svém jednání dne 5. 6. 2017 a doporučuje Zastupitelstvu města Přerova 

schválit výše uvedené usnesení. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Odbor ekonomiky: 

Rezerva na individuální dotace a dary, na jejíž posílení bylo aktuálně vyčleněno dalších 200 000 Kč 

Kč ze zdrojů na nerozpočtované výdaje, vykazuje zůstatek ve výši 126 500 Kč. Vzhledem k této 

skutečnosti odbor ekonomiky nedoporučuje schválit záměr poskytnutí dotace. 

 



Důvodová zpráva: 

Subjekt FBC Přerov, z.s., IČ: 05207916, se sídlem Na Hrázi 781/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

žádá o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 340.000 Kč na pořízení rozkládacího 

sportovního povrchu do víceúčelové sportovní haly - stavby občanského vybavení s č.p. 3250, stojící 

na pozemku p.č. 2656/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Přerov v roce 2017. 

  

Sportovní hala TJ SPARTAK je jedinou halou v Přerově, která rozměrově splňuje požadavky na 

provozování sportovní činnosti ve sportovních odvětvích jako je florbal, házená a kopaná. Tato hala je 

dlouhodobě kapacitně přetížena. Vlastník haly TJ SPARTAK PŘEROV, spolek využíval doposud 

rozkládací povrch třetí osoby, ten v současné době již není k dispozici. Klub FBC Přerov, z.s. spolu se 

Sportovním klubem Žeravice, spolek patří mezi pravidelné nájemce haly. Absence sportovního 

povrchu v hale znamená pro tyto kluby značné omezení jejich sportovní činnosti. Na základním 

betonovém povrchu lze provozovat pouze tenis.  

Sportovní klub FBC Přerov, z.s. v květnu 2017 přihlásil svých 19 družstev do soutěží České florbalové 

unie (dále ČFbU) na sportovní sezónu 2017/2018 a je povinen uhradit startovné ve výši cca 100.000 

Kč. V případě, že klub nezajistí pořádání domácích zápasů, hrozí klubu od ČFbU vysoké pokuty. Ve 

stejné situaci se nachází i Sportovní klub Žeravice, spolek.  

  

Rozkládací sportovní povrch bude v hale TJ SPARTAK volně k dispozici nejen pro potřeby florbalu a 

házené, ale i pro ostatní sporty (minikopaná aj.). Klub FBC Přerov, z.s. již předběžně projednal 

užívání a ukládání sportovního povrchu s předsedou spolku TJ SPARTAK PŘEROV, spolek. Režim 

užívání povrchu bude obdobný jako v minulých letech. 

  

Žadatel o dotaci předpokládá celkové náklady na pořízení rozkládacího sportovního povrchu ve výši 

490.146,80 Kč s DPH dle cenové nabídky firmy Stilmat s.r.o., zbývající část pořizovací hodnoty ve 

výši 150.146,80 Kč bude financována z vlastních zdrojů (půjčka, sponzoři, dary).  

  

  

Jmenované organizaci byly v letošním roce schváleny následující dotace: 

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

na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let  

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

organizaci sportovní akce „Příměstský florbalový kemp 2017“ 

 

 

 


