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Název návrhu: 

Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ Želatovská 8, PŘEROV 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních 

zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018 a spolufinancovat realizaci projektu „Hokejbalové 

hřiště v areálu ZŠ Želatovská 8, PŘEROV“ v roce 2018 z tohoto programu. Výpis z usnesení 

zastupitelstva města je povinnou přílohou k žádosti o dotaci. 

 

Důvodová zpráva: 

Rada města Přerova svým usnesením č. 3675/87/6/2018 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit podání žádosti o dotaci z Programu na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v 

obcích Olomouckého kraje v roce 2018 a spolufinancovat realizaci projektu „Hokejbalové hřiště v 

areálu ZŠ Želatovská 8, PŘEROV“ v roce 2018 z tohoto programu. Výpis z usnesení zastupitelstva 

města s tímto zněním je povinnou přílohou k žádosti o dotaci.  

Olomoucký kraj vyhlásil v prosinci roku 2017 Dotační program – Program na podporu výstavby a 

rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018. Cílem dotačního 

programu je výstavba nových a rekonstrukce stávajících sportovních a tělovýchovných zařízení v 

Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. 

Finanční krytí projektu schválilo březnové zastupitelstvo města. Termín pro podání žádosti o dotaci do 

tohoto dotačního titulu končí dne 18.5.2018. Maximální výše dotace na jednu akci činí 8 mil. Kč. 

Podmínkou poskytnutí dotace je vícezdrojové financování. Žadatel je povinen vynaložit z vlastních a 

jiných zdrojů částku odpovídající výši poskytnuté dotace. Rozpočet projektu činí 4 693.196,- Kč, 

příspěvek HC ZUBR Přerov z.s. na realizaci hokejbalového hřiště činí 850.000,- Kč, město Přerov 

vynaloží z vlastních prostředků 1.843.196,- Kč a město Přerov bude žádat Olomoucký kraj o dotaci ve 

výši 2.mil. Kč. 



Jedná se o novostavbu sportovního hokejbalového hřiště, které je navrhováno v areálu ZŠ Želatovská 

a to v prostoru, který není v současné době využíván pro sportovní účely, ale jako zahrada. Pozemky 

dotčené stavbou jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova. V současné době se nachází na ploše 

budoucího hřiště prvky určené k likvidaci, demolice objektu stávajících garáží. Sportovní plocha hřiště 

je projektována jako asfaltová plocha s odvodňovacím systémem s pojistnými drény, s vodorovným 

značením vlastního hřiště pro hokejbal na asfaltové ploše.  

Hokejbalové hřiště je navrhováno jako ucelená dodávka mantinelového systému s brankami, a tento 

systém bude osazen do předem připravené asfaltobetonové plochy. Rozměr vlastního hřiště je 52 x 26 

m. Dále bude vybudován nový vstup do areálu s možností vjezdu drobné mechanizace a to 

vybudování nové vstupní a vjezdové brány. Ostatní upravené plochy budou realizovány po provedení 

zpevněných ploch a představují dorovnávky terénu s použitím stávajících zemin a ornicí, včetně osetí 

ploch travním semenem. V rámci stavby bude provedena i náhradní výsadbu za vykácené stroma a 

dřeviny. Projekt nepočítá s umělým osvětlením hřiště. Rozpočtové náklady na realizaci hřiště jsou dle 

položkového rozpočtu projektanta 4 700 tis. Kč.  

Ředitel školy Mgr. Přemysl Dvorský zdůvodnil potřebu vybudování hokejbalového hřiště následovně. 

Výstavbou hokejbalového hřiště dojde k výraznému zvýšení kapacity sportovišť v dané lokalitě a to 

především ve vazbě na specifický druh sportoviště, které doposud ve městě Přerově schází. Výstavbou 

hokejbalového hřiště bude doplněna chybějící kapacita pro sporty, jako jsou lední hokej (suchá a letní 

příprava, celoročně), hokejbal (celoročně) či florbal (v letních měsících).  

Výstavba hokejbalového hřiště výrazně napomůže zlepšení materiálně technického zázemí pro 

mládežnický sport ve městě Přerově. Jako první okolnost je třeba zmínit, že výstavbou hokejbalového 

hřiště dojde k vyrovnání lokálních disproporcí v Olomouckém kraji – zatímco okres Olomouc i okres 

Prostějov ve svých centrech disponují tímto druhem sportoviště, okresu Přerov tento druh sportoviště a 

tím i nezbytné zázemí pro rozvoj příslušných sportů schází. Dále je třeba podtrhnout, že výstavba 

hokejbalového hřiště je nezbytným předpokladem pro určité druhy sportů, které nelze jinde, než na 

takovémto sportovišti provozovat – mantinelový systém na hřišti není možné příležitostně umisťovat 

na jiných typech hřišť a to již z bezpečnostních důvodů. Významným argumentem pro výstavbu 

hokejbalového hřiště na zvoleném místě je i multiplikační efekt, tedy využití již stávajícího zázemí 

Základní školy, tzn., že výstavba hřiště již nebude vyžadovat další náklady pro stavbu šaten a sprch, 

jinak nezbytných. 

Využívání sportoviště ze strany školy není tedy omezeno jen na výuku tělesné výchovy, popř. 

kroužky, ale naopak na sportovní aktivity jdoucí nad rámec běžné výuky a školní zájmové činnosti. S 

ohledem na systematickou podporu sportu dětí a mládeže pak nesmí být opomenuty ani aktivity 

Sportovní mateřské školy, Kouřílkova 2, (partnerské a sousední MŠ Základní školy Želatovská). Tato 

MŠ již dva roky zajišťuje v rámci ŠVP dvakrát týdně sportování svých žáků/dětí a to na zimním 

stadionu a sportovní hale. Vznik hokejbalového hřiště významným způsobem rozšíří možnosti dalšího 

sportovního vyžití těchto nejmenších dětí/malých sportovců. Zásadním faktem je pak samozřejmě i 

využívání sportoviště ze strany HC ZUBR Přerov z.s., který je i spoluinvestorem celého projektu.  

 

 


