
Pořadové číslo:  40/6 

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 15.06.2018 

Návrh pro 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 6. 2018 

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost o poskytnutí individuální dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 8.000.000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TK 

PRECHEZA Přerov z.s., IČ: 22826611, se sídlem Kosmákova 3364/55, Přerov I-Město, 750 

02 Přerov, na výstavbu tenisové haly - Reko TA - I. etapa 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), vše v k.ú. Přerov, v roce 2018. Předpokládané 

celkové náklady I. etapy projektu činí 43.000.000 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova 

pro rok 2018, s výjimkou čl. II Doba plnění, kdy dotace bude vyplacena v celkové výši 

jednorázově do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2018 

 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti 185 547,4 * - 8 000,0 177 547,4 



j. n. (rezerva) 

3419 610 Ostatní 

tělovýchovná 

činnost 

(individuální 

dotace) 

160,0 + 8 000,0 8 160,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  

ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační 

programy, ostatní 

dotace a dary 

20 672,2 + 8 000,0 28 672,2 

 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 94. schůzi konané dne 14. 6. 2018 a podává návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Výbor pro školství a sport: 

projedná danou záležitost na svém jednání dne 18. 6. 2018, 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: 

Odbor ekonomiky doporučuje poskytnout dotaci ve výši schváleného záměru, tj. 4 000 000 Kč. Tato 

částka byla k výše uvedenému účelu vyčleněna do rezervy rozpočtu ze zůstatku hospodaření roku 

2017. Na požadované navýšení je nutné použít část rezervy ponechané na nerozpočtované výdaje, v 

důsledku čehož může nastat situace, že nebude možné vykrýt další požadavky odborů magistrátu na 

posílení jejich stávajícího rozpočtu. V této souvislosti je zajisté také příhodné uvést, že odbor správy 

majetku a komunálních služeb již delší dobu upozorňuje na velmi špatný stav majetku města, a proto 

je na zvážení, zda by finanční prostředky navýšení neměly být využity prioritně na jeho opravy a 

údržbu. Z hlediska odboru ekonomiky je také zarážející, že téměř celé navýšení rozpočtu akce je 

požadováno po městě a velmi nízký podíl vlastních zdrojů spolku. 

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schválilo dne 21. srpna 2017 usnesením číslo 

881/30/7/2017 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.  

TK PRECHEZA Přerov z.s., IČ: 22826611, se sídlem Kosmákova 3364/55, Přerov I- Město,  

750 02 Přerov, (dále TK PRECHEZA), dne 14. 5. 2018 podal statutárnímu městu Přerov novou žádost 

o poskytnutí individuální dotace ve výši 8.000.000 Kč na částečnou úhradu investičních nákladů 

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

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

I. etapu, ve které dojde k výstavbě jednopodlažní obdélníkové haly se třemi kurty s akrylátovým 

povrchem. 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), vše v k.ú. Přerov, 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 43.000.000 Kč.  

Žadatel o dotaci předpokládá vícezdrojové financování projektu:  

- 46,5 % celkových investičních nákladů, tj. 20.000.000 Kč bude pokryto z Programu 

133530 - Podpora materiálně technické základny sportu, vyhlášeného Ministerstvem 

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

Reko TA (tenisová hala),  

- 32,6 % celkových investičních nákladů, tj. 14.000.000 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje,  

- 18,6 % celkových investičních nákladů, tj. 8.000.000 Kč z rozpočtu města Přerova, 

- 2,3 % celkových investičních nákladů, tj. 1.000.000 Kč z vlastních zdrojů spolku. 
 

TK PRECHEZA v původní žádosti vycházel z rozpočtu roku 2014, kdy celkový položkový rozpočet 

byl stanoven ve výši 38.000.000 Kč. Jednou z podmínek stanovených Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy, je že příjemce investiční dotace nesmí po dobu 10 let generovat zisk a z tohoto důvodu 

musí TK PRECHEZA odvést DPH ve výši 21% příslušnému finančnímu úřadu, a zároveň nesmí 

uplatnit nárok na odpočet DPH. Dalším důvodem navýšeného rozpočtu je růst cen ve stavebnictví. 

Z těchto důvodů došlo k navýšení původního rozpočtu  

na 43.000.000 Kč.  

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.  

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 tradicí, 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. 

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 293 členů, z toho 203 dětí  

a mládeže do 18 let, a celkem 14 družstev (2 x minitenis, 2 x babytenis, 3 x mladší žáci,  

3 x starší žáci, 3 x dorostenci a 1 x dospělí). Mládežnická družstva (celkem 13) hrají utkání 

v Severomoravské oblasti a vítězná družstva postupují na Mistrovství ČR družstev, kam se v roce 

2017 probojovala 3 mládežnická družstva 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 5x 2. místo, 5x 3. místo. Družstvo dospělých se pravidelně umísťuje 

mezi nejlepšími třemi týmy v extralize a mezi jednotlivci v roce 2017 získali na Mistrovství ČR 1x 1. 

místo, pravidelně se účastní i mezinárodních turnajů. Odchovancem TK PRECHEZA je i současný 

Daviscupový reprezentant ČR Lukáš Rosol.   

Jmenované organizaci byly v letošním roce schváleny následující dotace: 

 683.000 Kč v rámci Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2018 

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

 40.000 Kč v rámci Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2018 v oblasti 

sportu na provoz tenisového areálu  

 23.000 Kč v rámci Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2018 v oblasti 

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

 28.000 Kč v rámci Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2018 v oblasti 

sportu na organizaci sportovní akce Mezinárodní turnaj žen WTA 

 18.000 Kč v rámci Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2018 v oblasti 

kultury na organizaci akce Zlatý kanár 

V případě, že Zastupitelstvo města Přerova schválí výše uvedené usnesení, veřejnoprávní smlouvu 

o poskytnutí dotace uzavře město Přerov s TK PRECHEZA Přerov z.s. dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2018, s výjimkou čl. II Doba plnění, kdy 

dotace bude vyplacena v celkové výši jednorázově do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Spolek TK 

PRECHEZA dne 11. 6. 2018 předložil „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“  

na projekt Reko TA (tenisová hala) z Programu 133530 Podpora materiálně technické základny sportu 

vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci státní podpory sportu 

2017/2018. 

 

 

 

 

 

 


