
Důvodová zpráva: 

Pobočný spolek Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, se sídlem Brabansko 2, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov (dále TJ Sokol Přerov), žádá o poskytnutí individuální dotace 

ve výši 200 000 Kč na částečnou úhradu investičních nákladů spojených s rekonstrukcí 

objektové předávací stanice (OPS) v přerovské sokolovně v roce 2019. 

Předcházející přestavba objektové předávací stanice (OPS) byla provedena v roce 1997. 

V posledních letech často dochází k poruchám OPS, realizují se provizorní opravy. Rostoucí 

náklady na opravy zastaralého zařízení vedou k omezení výdajů na jiné opravy a zvyšování 

užitné hodnoty sportovního zařízení. Současný vlastník přerovské teplárny Veolia Energie 

ČR, a.s. připravuje v příštím roce přestavbu městských parních rozvodů na rozvody 

horkovodní. Pokud chce TJ Sokol Přerov nadále využívat výhod ekologického dálkového 

vytápění je jediným vhodným řešením provést úplnou obnovu zařízení OPS. 

Přerušení dodávky tepla a zásahu do technologie výměníkové stanice bude také využito 

k oddělení sekundárního okruhu pro samostatné vytápění loutkového divadla, což povede  

k významným úsporám spotřeby tepla. Nyní je vytápění sálu loutkového divadla připojeno  

na jeden topný okruh spolu se všemi sportovišti (velký sál, galerie, předsálí, gymnastický sál). 

V případě konání akcí v loutkovém divadle se tak musí vytápět i několikanásobně větší 

prostory. 

 

Předpokládané celkové investiční náklady projektu „Rekonstrukce objektové předávací 

stanice“ v budově přerovské sokolovny činí 726 000 Kč. Žadatel o dotaci předpokládá 

vícezdrojové financování projektu ve výši:  

- 27,5 % celkových investičních nákladů, tj. 200 000 Kč z rozpočtu města Přerova,  

- 34,5 % celkových investičních nákladů, tj. 250 000 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje, 

- 4,1 % celkových investičních nákladů, tj. 30 000 Kč z rozpočtu Veolia Energie ČR, a.s.,  

- 33,9 % celkových investičních nákladů, tj. 246 000 Kč z vlastních zdrojů. 

Přerovskou sokolovnu pravidelně navštěvuje 1 400 aktivních sportovců za týden, tj. více jak 

500 členů TJ Sokol Přerov, sportujících v oddělení sokolské všestrannosti a sportovních 

oddílech (box, karate, rope skipping, sportovní gymnastika, sportovní tanec, volejbal), 

sportovců jiných organizací (kolová, baskebal, moderní gymnastika) a veřejnost. 

V dopoledních hodinách slouží prostory sokolovny studentům přerovských středních škol 

k výuce tělesné výchovy. Loutkové divadlo navštíví každý týden přibližně 250 rodičů s dětmi. 

TJ Sokol Přerov v přerovské sokolovně pravidelně pořádá akce pro veřejnost, a to sportovní, 

volnočasové a společenské. 

 

Jmenované organizaci byly schváleny pro rok 2019 následující dotace: 

1. v rámci Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019 

 50 000 Kč na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let v oddílu sokolské všetrannosti, 

 8 000 Kč na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let v oddílu rope skippingu, 

 5 000 Kč na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let v oddílu sportovní gymnastiky, 

 261 000 Kč na provoz přerovské sokolovny, 



 2 000 Kč na organizaci turnaje v badmintonu a stolním tenisu, 

 2 000 Kč na organizaci akce Mámo, táto, nebuď šnek, 

 2 500 Kč na organizaci akce Dětské šibřinky, 

 83 200 Kč na činnost loutkového divadla,  

 95 000 Kč na 9. celostátní přehlídku sokolských loutkových divadel. 

 

2. individuální dotace 
 

 16 000 Kč na účast 6 členek oddílu rope skippingu na Mistrovství Evropy. 

 

Celkově bylo subjektu Tělocvičná jednota Sokol Přerov schváleno v roce 2019 z rozpočtu 

statutárního města Přerova 524 700 Kč. 

 


