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Název návrhu: 

Ozvučení zimního stadionu v Přerově 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz 

a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2018 a spolufinancovat 

realizaci projektu „Ozvučení zimního stadionu v Přerově“. Výpis z usnesení zastupitelstva města je 

povinnou přílohou k žádosti o dotaci. 

 

Důvodová zpráva: 

Rada města Přerova svým usnesením č. 3875/93/6/2018 ze dne 31.5.2018:  

1. uložila Odboru řízení projektů a investic připravit podklady k žádosti o dotaci z Programu na 

podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v 

Olomouckém kraji v roce 2018, na projekt „Ozvučení zimního stadionu v Přerově“ a žádost o dotaci v 

řádném termínu, tj. do 30.6.2018 podat. 

2. pověřila náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednáním a podpisům právních jednání a 

ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu v rámci dotace z Programu na podporu 

investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v 

Olomouckém kraji v roce 2018 „Rekonstrukce ozvučení zimního stadionu v Přerově“. 

3. podala návrh Zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Programu na podporu 

investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v 

Olomouckém kraji v roce 2018 a spolufinancovat realizaci uvedeného projektu „Rekonstrukce 

ozvučení zimního stadionu v Přerově“. Výpis z usnesení zastupitelstva města je povinnou přílohou k 

žádosti o dotaci.  

  

Olomoucký kraj vyhlásil v dubnu roku 2018 Dotační program – Program na podporu investičních akcí 

v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 



2018. Cílem dotačního programu je podpora rozvoje materiálně technické základny sportovišť, tj. 

zabezpečení udržitelnosti stávající kvality nebo zkvalitnění podmínek pro poskytování 

tělovýchovných a sportovních služeb v Olomouckém kraji, ve veřejném zájmu a v souladu s cíli 

Olomouckého kraje. 

Statutární město Přerov vlastní budovu Zimního stadionu v Přerově, Petřivalského 2885/5, Přerov. 

Areál Zimního stadionu v Přerově je pronajímán Teplu Přerov, a.s., a to včetně jejich součástí a 

příslušenství. Teplo Přerov a.s. je vlastněno Statutárním městem Přerov ze 100 %.  

V roce 2017 podal hokejový klub HC Zubr žádost o rekonstrukci ozvučení na zimním stadionu, kdy 

při hokejových zápasech není slyšet komentář na celém stadionu. HC Zubr nechal v 3/2018 zpracovat 

technickou zprávu a rozpočet na provedení rekonstrukce ozvučení.  

Rada města Přerova svým usnesením č. 3856/92/7/2018 schválila přímé zadání zakázky na ozvučení 

zimního stadionu a uzavření Smlouvy o dílo se společností AC Akustika, která by zakázku mohla 

realizovat před začátkem bruslařské sezóny za nabídkovou cenu 516 050,- bez DPH.  

Maximální výše dotace na jednu akci činí 200.000,- Kč. Prostředky dotace je možné čerpat na 

uznatelné výdaje akce vzniklé od 1.1.2018 do 31.12.2018. Žadatel - město Přerov je povinen na akci 

vynaložit z vlastních a jiných zdrojů částku odpovídající výši poskytnuté dotace. 

Příjemce dotace nesmí majetek pořízený z dotace po dobu minimálně 5 let od ukončení akce převést 

na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu vyhlašovatele, ani jej bez tohoto souhlasu 

pronajmout jiné osobě.  

Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 24.5.2018 do 30.6.2018.  

Souhlas s podáním žádosti o dotaci musí být schválen Zastupitelstvem města Přerova. Výpis z 

usnesení zastupitelstva města je povinnou přílohou k žádosti o dotaci. Tato investiční akce je již 

zrealizována.  

 

 


