
Pořadové číslo:  30/7 

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 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 – Sportovní klub Žeravice, spolek 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. ruší usnesení číslo 745/26/7/2017 z 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 

20. března 2017, 

 

2. 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 letech 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 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 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 budou, s ohledem na značnou finanční náročnost plánovaných akcí 

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

preferovat poskytování dotací či vynakládání zdrojů ve prospěch vlastního majetku. 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 zejména informaci o výši finanční spoluúčasti Sportovního 

klubu Žeravice a taktéž o způsobu realizace akce, pokud nebude naplněn uvedený předpoklad 

vícezdrojového financování. 

 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání dne 20. března 2017 usnesením č. 745/26/7/2017 schválilo 

záměr poskytnutí dotace ve výši 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 letech 2017 – 2018, 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.  

Odbor sociálních věcí a školství tímto materiálem reaguje na skutečnost, kdy Sportovní klub Žeravice, 

spolek neuspěl se svou žádostí o přidělení investiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR (dále MŠMT) pro rok 2017, a to z důvodu zrušení dotačního programu 

ministerstvem. Následně MŠMT, pod tlakem všech sportovních svazů, vyhlásilo dne 30. 6. 2017 

Státní podporu sportu 2017/2018 – investiční prostředky, kdy změnilo číslo programu aktuální státní 

podpory na 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu a tuto skutečnost jsme zapracovali 

do navrženého usnesení. Původní záměr SK Žeravice byl již jednou prezentován v zastupitelstvu a 

klub bude opětovně žádat o přidělení dotace na zastřešení stávajícího hřiště ve stejném rozsahu. 

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. 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 26. zasedání, konaném dne 20. 3. 2017, usnesením číslo 

738/26/3/2017 schválilo úplatný převod dotčených částí pozemku z majetku statutárního města 

Přerova do majetku Sportovního klubu Žeravice, spolek. Mezi statutárním městem Přerovem, jako 

budoucím prodávajícím a Sportovním klubem Žeravice, spolek, jako budoucím kupujícím byla dne 5. 

4. 2017 uzavřena Smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 30 



dnů poté, co budoucí kupující předloží budoucímu prodávajícímu geometrický plán na oddělení 

převáděných částí pozemků. 

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, 

projektová dokumentace je již zpracována a sportovní klub je připraven požádat o stavební povolení. 

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 133530 - Podpora materiálně technické základny sportu, vyhlášeného 

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

2017/2018 – investiční prostředky,  

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

- 20 % celkových investičních nákladů, tj. 2.174.000 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje. 

 

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 200 členů, z toho 112 dětí a mládeže do 18 let, celkem 9 

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

dorostenci, starší 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 roky 2017 - 2018. 

 

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) 
 

 


