
Důvodová zpráva: 

Subjekt Tělocvičná jednota Sokol Henčlov, IČ: 71247602, se sídlem Sokolů 50/15, Přerov 

VIII-Henčlov, 750 02 Přerov, (dále TJ Sokol Henčlov), požádal statutární město Přerov  

o poskytnutí individuální dotace ve výši 150 000 Kč na částečnou úhradu investičních 

nákladů spojených s rekonstrukcí střech sokolovny v Henčlově v roce 2019. 

 

Objekt sokolovny se skládá z tělocvičny, přísálí a šaten se sociálním zařízením. Zastřešení 

všech částí sokolovny je v havarijním stavu, jeho stáří je 50 let. Kritická situace je v objektu 

přísálí tělocvičny, kde v interiéru začíná odpadávat beton z části konstrukce stropu. Vlivem 

defektů ve střešním plášti je v železobetonové konstrukci stropu nadměrná vlhkost, proto je 

nutná oprava střešního pláště. Vlivem nízkých teplot působících na konstrukci je vysoké 

riziko vzniku trhlin, čímž by mohlo dojít k nevratnému poškození stropní konstrukce.  

Dotace bude využita na rekonstrukci dvou střech sokolovny, tj. na novou plochou střechu 

objektu přísálí a novou pultovou střechu objektu šaten se sociálním zařízením. 

 

Předpokládané celkové investiční náklady projektu „Rekonstrukce střech sokolovny  

v Henčlově“ činí 1 000 000 Kč. Žadatel o dotaci předpokládá vícezdrojové financování 

projektu ve výši:  

- 50 % celkových investičních nákladů, tj. 500 000 Kč bude pokryto z rozpočtu 

Olomouckého kraje, 

- 15 % celkových investičních nákladů, tj. 150 000 Kč z rozpočtu města Přerova,  

- 30 % celkových investičních nákladů, tj. 300 000 Kč z vlastních zdrojů, 

- 5 % celkových investičních nákladů, tj. 50 000 Kč ze sponzorských darů. 

 

Sokolovnu pravidelně využívá oddíl všestrannosti při TJ Sokol Henčlov (34 dětí  

a mládeže do 18 let a 21 dospělých), SDH Henčlov a veřejnost. 

 

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

smlouvu o poskytnutí dotace uzavře statutární město Přerov s Tělocvičnou jednotou Sokol 

Henčlov dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019. 

 

Jmenované organizaci byly poskytnuty pro rok 2019 v rámci Dotačního programu 

statutárního města Přerova v oblasti sportu následující dotace: 
 

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

 24 000 Kč na provoz sokolovny a přilehlých hřišť v Henčlově. 

 

Celkově bylo subjektu Tělocvičná jednota Sokol Henčlov v rámci Dotačního programu 

statutárního města Přerova v roce 2019 poskytnuto 29 000 Kč. 

 


