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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 14.8.2017 

Návrh pro 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 21. 8. 2017 

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr poskytnutí dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje záměr poskytnutí dotace do výše 4.000.000 Kč subjektu TK PRECHEZA Přerov z.s., IČ: 

22826611, se sídlem Kosmákova 3364/55, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na výstavbu tenisové 

haly na pozemcích st. p. 3325 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 3326/1 (ostatní plocha), p.č. 3343/1 

(trvalý travní porost), p.č. 3344/3 (ostatní plocha), p.č. 3344/4 (vodní plocha), p.č. 3345/2 (ostatní 

plocha), st. p. 3345/12 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 3345/14 (ostatní plocha), p.č. 3345/16 

(trvalý travní porost), p.č. 5013/1 (ostatní plocha) v k.ú. Přerov v roce 2017 – 2018, pod podmínkou, 

že jmenovaný spolek předloží městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Programu 

133530 Podpora materiálně technické základny sportu vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR v rámci státní podpory sportu 2017/2018 – investiční prostředky. Celkové 

předpokládané náklady I. etapy projektu činí 38.000.000 Kč. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na své 74. schůzi konané dne 10. 08. 2017 a podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit navržené usnesení.  

 

Výbor pro školství a sport: 

projedná danou záležitost na svém jednání dne 14. 08. 2017 a usnesení bude sděleno na zasedání 

Zastupitelstva města Přerova.  



 

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: 

Je na zvážení orgánů města zda, s ohledem na značnou finanční náročnost plánovaných akcí (další 

projekty ITI, zateplení objektů, cyklostezky, opravy stávajícího majetku včetně mostů apod.), schválí 

záměr poskytnutí dotace. V případě schválení výše uvedeného návrhu na usnesení bude žádost o 

posílení rozpočtu v této věci zařazena do seznamu nepokrytých požadavků, které budou řešeny v 

závislosti na možnostech zdrojů a prioritách města. V důvodové zprávě postrádáme informaci o 

způsobu realizace akce, pokud nebude naplněn uvedený předpoklad vícezdrojového financování 

včetně vlivu na prostředky požadované z rozpočtu města. 

 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

TK PRECHEZA Přerov z.s., IČ: 22826611, se sídlem Kosmákova 3364/550, Přerov I- Město, 750 02 

Přerov, (dále TK PRECHEZA), požádal statutární město Přerov o poskytnutí individuální dotace ve 

výši 4.000.000 Kč na částečnou úhradu investičních nákladů spojených  

s I. etapou výstavby tenisové haly v areálu TK PRECHEZA v roce 2018. 

Děti a mládež TK PRECHEZA v současné době využívají ke své činnosti sportovní halu TJ Spartak 

Přerov, která se z původně tenisové haly stala víceúčelovou a souběžným používáním stálé podlahy a 

rozkládací podlahy vhodné pro jiné sporty (florbal, házená, fotbal…), došlo k poškození původního 

tenisového povrchu. Dle vyjádření vedení TK PRECHEZA, je povrch pro vrcholový tenis již 

nevyhovující a z tohoto důvodu bylo Přerovu odebráno pořádání několika významných akcí jako 

mezinárodního dorosteneckého turnaje ITF hráčů a hráček do 18 let s 21 letou tradici, pořádání zápasů 

tenisové extraligy a dalších žákovských turnajů. S ohledem na svou členskou základnu, řeší TK 

PRECHEZA i problém s nedostatečným časovým prostorem v hale TJ Spartak Přerov, kdy se musí 

dělit s ostatními sporty. Z výše uvedených důvodů se vedení TK PRECHEZA rozhodlo zajistit 

sportovní přípravu mládeže výstavbou nové tenisové haly. 

Stavba tenisové haly bude probíhat ve dvou etapách a v současné době je vydáno stavební povolení na 

I. etapu, kdy půjde zejména o odstranění centrálního kurtu včetně betonových tribun a výstavbu 

jednopodlažní obdélníkové haly se třemi kurty. Nově budou řešeny parkoviště, chodníky, oplocení a 

retence dešťových vod. Plánovaná stavba tenisové haly v areálu TK PRECHEZA se dotýká i části 

pozemků ve vlastnictví statutárního města Přerova, které má tenisový klub v dlouhodobé výpůjčce. 

Takto dotčené pozemky p.č. 3343/1 (trvalý travní porost), p.č. 3344/3 (ostatní plocha), p.č. 3344/4 

(vodní plocha), p.č. 3345/2 (ostatní plocha), p.č. 3345/14 (ostatní plocha), p.č. 3345/16 (trvalý travní 

porost) jsou předmětem Smlouvy o zřízení práva stavby MMPr/SML/1065/2014 uzavřené dne 22. 10. 

2014 a zanesené do katastru nemovitostí.  

Předpokládané celkové investiční náklady I. etapy výstavby tenisové haly v areálu TK PRECHEZA 

Přerov z.s. činí 38.000.000 Kč. Žadatel o dotaci předpokládá vícezdrojové financování projektu:  



- 53 % celkových investičních nákladů, tj. 20.000.000 Kč by mělo být pokryto z Programu 

133530 - Podpora materiálně technické základny sportu, vyhlášeného Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy v rámci státní podpory sportu pro rok 2017/2018,  

- 26 % celkových investičních nákladů, tj. 10.000.000 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje,  

- 10,5 % celkových investičních nákladů, tj. 4.000.000 Kč z rozpočtu města Přerova, 

- 10,5 % celkových investičních nákladů, tj. 4.000.000 Kč z vlastních zdrojů spolku. 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo dne 30. 6. 2017 státní podporu sportu 

2017/2018 – investiční prostředky, jehož součástí je Program 133530 Podpora materiálně technické 

základny sportu. Žadatelé musí předložit své žádosti do 15. 8. 2017, maximální výše investiční dotace 

činí 20.000.000 Kč a termín pro vyčerpání dotace ze státního rozpočtu je do 31. 12. 2018. Pokud se na 

spolufinancování projektu žadatele podílí územně samosprávný celek, musí žadatel doložit usnesení 

zastupitelstva, které souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z vlastního rozpočtu. 

 

Žádost TK PRECHEZA o podporu investiční akce ve výši 10.000.000 Kč byla předložena 

Zastupitelstvu Olomouckého kraje na jeho jednání dne 19. 12. 2016. Zastupitelstvo usnesením 

UZ/2/32/2016 deklarovalo příslib spoluúčasti Olomouckého kraje na investičních projektech v oblasti 

sportu za podmínky projednání a schválení dotace Zastupitelstvem Olomouckého kraje a poskytnutí 

investiční finanční dotace ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Druhá etapa výstavby tenisové haly se bude týkat vybudování zázemí tenisového areálu (šatny, 

posilovna, relaxace…) a v současné době se nachází v přípravné fázi. Na tuto etapu zatím není vydáno 

stavební povolení a není zpracována projektová dokumentace. Připravovaná II. etapa bude obsahovat 

práce, které nejsou nezbytné pro zahájení provozu nové tenisové haly vybudované v I. etapě.  

 

Nová tenisová hala bude prioritně určena pro tenisty organizované v TK PRECHEZA,  

ale tréninková plocha bude poskytována i široké veřejnosti (pronájem sportoviště v pevně stanovených 

hodinách). Aktuálně má jmenovaná organizace celkem 248 členů, z toho 203 dětí a mládeže do 18 let, 

a celkem 12 družstev (2 x minitenis, 2 x babytenis, 2 x mladší žactvo, 3 x starší žáci, 2 x dorostenci a 

dospělí). Mládežnická družstva (celkem 11) hrají utkání v Severomoravské oblasti a vítězná družstva 

postupují na Mistrovství ČR družstev, kam se v roce 2016 probojovalo 5 mládežnických družstev TK 

PRECHEZA. Nejlepší děti reprezentovaly ČR i na soutěžích Mistrovství Evropy družstev. V kategorii 

jednotlivců do 18 let získali tenisté v nejvyšší soutěži Mistrovství ČR celkem 7x 3. místo. Družstvo 

dospělých se pravidelně umísťuje mezi nejlepšími třemi týmy v extralize a mezi jednotlivci v roce 

2016 získali na Mistrovství ČR 2x 1. místo. Nejlepší muži a ženy získali na mezinárodních turnajích 

2x 2. místo a 1x 3. místo. Členem TK PRECHEZA je i současný Daviscupový reprezentant ČR Lukáš 

Rosol.   

Pokud Zastupitelstvo města Přerova schválí výše uvedený záměr poskytnutí dotace  

a TK PRECHEZA doloží rozhodnutí MŠMT, předložíme orgánům města Přerova usnesení  

ke schválení dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro rok 2018. 

 

Jmenované organizaci byly v letošním roce schváleny následující dotace: 

 

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

v oblasti sportu na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let v tenise 

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

sportu na provoz tenisového areálu  

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

sportu na organizaci sportovní akce Memoriál Z. Kocmana v babytenisu a minitenisu 

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

sportu na organizaci sportovní akce Mezinárodní turnaj žen WTA 
 


