
Důvodová zpráva: 

Subjekt TJ SPARTAK PŘEROV, spolek, IČ: 00534935, se sídlem Bezručova 770/4, Přerov 

I-Město, 750 02 Přerov, požádal statutární město Přerov o poskytnutí individuální dotace  

ve výši 1 245 926 Kč na částečnou úhradu investičních nákladů spojených s rekonstrukcí 

povrchu stávajícího atletického oválu (tj. běžeckého oválu délky 400 m) a sektorů 

technických disciplín ve sportovním areálu TJ SPARTAK v Přerově v letech 2019 – 2020. 

 

Atletický ovál včetně sektorů technických disciplín se nachází na pozemcích, které jsou 

v majetku statutárního města Přerov a TJ SPARTAK PŘEROV, spolek (dále TJ SPARTAK). 

Stávající umělý povrch je vzhledem ke svému stáří, i přes pravidelnou údržbu  

ve velmi špatném stavu. Tento stav neumožňuje kvalitní užívání sportoviště a brání pořádání 

atletických mistrovských soutěží a závodů. Stávající sektory technických disciplín již 

nevyhovují současným normám Mezinárodní atletické federace IAAF. Uvnitř oválu je 

fotbalové hřiště, které zároveň slouží jako dopadová plocha pro hod oštěpem, diskem  

a kladivem. 

 

TJ SPARTAK nechal odbornou firmou vypracovat posouzení a vyhodnocení technického 

stavu stávajícího umělého povrchu. Po provedené podrobné prohlídce bylo zjištěno zvlnění 

podkladu v ploše povrchu, mnoho plošných strukturálních trhlin, ucpanin a fleků v pórovité 

struktuře stávajícího umělého povrchu. Vzhledem ke značnému poškození horního líce 

stávajícího umělého povrchu odborná firma nedoporučuje jeho opravu formou tzv. retopingu, 

jelikož ten vykazuje taková poškození, že závady pozorovatelné v současné době, by se 

s vysokou pravděpodobností znovu projevily už po jednom až dvou letech dalšího užívání. 

Vynaložená investice na provedení retopingu by činila cca 5 mil. Kč. Technický stav 

stávajícího umělého povrchu, jehož stáří je 14 let, je již za hranicí jeho životnosti.  Pro další  

a dlouhodobé kvalitní užívání atletického stadionu, vybaveného moderním umělým povrchem 

doporučuje odborná firma celoplošné stržení stávajícího umělého povrchu a jeho výměnu  

za nový, včetně podložky. Jedná se o nákladnější, ale účelnější i účinnější formu rekonstrukce 

z pohledu finanční návratnosti, která zajistí dlouhodobé a kvalitní užívání ploch atletického 

stadionu. 

 

Stávající povrch bude nahrazen novým v provedení opět jako umělý polyuretanový, přičemž 

bude použita kombinace vodopropustného (ovál) a vodonepropustného povrchu (rozběhové 

dráhy technických sektorů). Nové povrchy musí mít platný certifikát Mezinárodní atletické 

federace IAAF. 

 

Předpokládané celkové investiční náklady projektu „Rekonstrukce stávajícího atletického 

oválu a sektorů technických disciplín - Reko povrchů SA“ ve sportovním areálu  

TJ SPARTAK v Přerově činí 12 167 385 Kč. Žadatel o dotaci předpokládá vícezdrojové 

financování projektu ve výši:  

- 69,6 % celkových investičních nákladů, tj. 8 471 459 Kč bude pokryto z Programu  

133 530 - Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024, vyhlášeného 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Výzva V3 Sport, investice 2019/2020,  

- 10,2 % celkových investičních nákladů, tj. 1 245 926 Kč z rozpočtu města Přerova,  

- 20,2 % celkových investičních nákladů, tj. 2 450 000 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje. 

 



Projekt „Rekonstrukce stávajícího atletického oválu a sektorů technických disciplín - Reko 

povrchů SA“ byl navržen k financování z Programu 133 530 - Podpora materiálně technické 

základny sportu 2017 až 2024, vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 

Výzva V3 Sport, investice 2019/2020. TJ SPARTAK byl vyzván MŠMT k doložení dalších 

podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 

2019/2020. 

 

Aktuálně atletický ovál včetně sektorů technických disciplín pravidelně využívají k výuce 

tělesné výchovy žáci ZŠ Přerov, Za mlýnem, studenti Gymnázia Jakuba Škody, oddíl atletiky 

a kanoistiky TJ SPARTAK, a další atletické kluby včetně veřejnosti. 

 

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

smlouvu o poskytnutí dotace uzavře statutární město Přerov s TJ SPARTAK PŘEROV, 

spolek dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

s výjimkou čl. II Doba plnění, kdy dotace bude vyplacena v celkové výši jednorázově  

do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to až po předložení rozhodnutí MŠMT uvedeného 

v návrhu usnesení v bodě 1. 

 

Jmenované organizaci byly schváleny pro rok 2019 v oblasti sportu následující dotace: 

 

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

 22 000 Kč na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let oddílu sálové cyklistiky, 

 22 000 Kč na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let oddílu nohejbalu, 

 75 000 Kč na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let oddílu plavání, 

 37 000 Kč na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let oddílu kuželek, 

 49 000 Kč na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let oddílu rychlostní kanoistiky, 

 66 000 Kč na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let  oddílu moderní gymnastiky, 

 25 000 Kč na provoz nohejbalového areálu, 

 521 000 Kč na provoz kuželny, loděnice, sportovních hal, atletického oválu, … 

 5 000 Kč na organizaci sportovní akce Atletické závody "O pohár primátora", 

 3 500 Kč na organizaci sportovní akce Chodecké závody „Přerovská padesátka“, 

 5 500 Kč na organizaci sportovní akce Velká cena Přerova v kolové, 

 16 000 Kč na organizaci sportovní akce HONEMSEM.NOHEJBAL.PŘEROV, 

 11 000 Kč na organizaci sportovní akce Přerovská 200 – závody v rychlostní kanoistice, 

 4 000 Kč na organizaci sportovní akce Novoroční výstup na Čekyňský kopec, 

 4 000 Kč na organizaci sportovní akce Dálkový pochod Přerovská 50, 

 4 000 Kč na organizaci sportovní akce Za přerovským zubrem a Na kole Přerovskem, 

 4 000 Kč na organizaci sportovní akce Přerovský vandr krajem Přerovského povstání, 

 3 000 Kč na organizaci sportovní akce Zimní výstup na Helfštýn. 

 

 

2. individuální dotace 
 

 8 000 Kč na organizaci sportovní akce Mistrovství České republiky juniorů v sálové 

cyklistice. 

 

 

Celkově bylo subjektu TJ SPARTAK PŘEROV, spolek schváleno v roce 2019 z rozpočtu 

statutárního města Přerova 885 000 Kč. 


