
Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání dne 10. prosince 2018 usnesením č. 61/3/9/2018, 

bod 2., schválilo záměr poskytnutí dotace do výše 3 260 000 Kč subjektu Sportovní klub 

Žeravice, spolek, IČ: 45180521, se sídlem U Stadionu 214/7, Přerov XII-Žeravice, 750 02 

Přerov na zastřešení stávajícího házenkářského hřiště na pozemku p.č. 402 (ostatní plocha) 

v k.ú. Žeravice v letech 2019 – 2020, pod podmínkou, že jmenovaný spolek předloží městu 

Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Programu 133 530 Podpora materiálně 

technické základny sportu 2017 až 2024, Výzva V3 Sport, investice 2019/2020, vyhlášeného 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Celkové předpokládané náklady  

na projekt činí 16 166 000 Kč. 

 

Sportovní klub Žeravice, spolek (dále SK Žeravice) využívá ke své činnosti sportovní areál 

v Žeravicích, který zahrnuje malou víceúčelovou halu s rozměry nevyhovujícími pravidlům 

mezinárodní házené, venkovní hřiště s šatnami a tribunou a tréninkové hřiště. Sportovní areál 

se nachází na pozemcích, které jsou z větší části v majetku statutárního města Přerova.  

 

Současné venkovní hřiště o rozměrech 47 x 32 m bude zastřešeno ocelovou konstrukcí 

s opláštěním a propojeno se stávajícími šatnami a sociálním zázemím (viz příloha č. 1 

důvodové zprávy). Investiční záměr se opírá o projektovou studii Zastřešení stávajícího 

házenkářského hřiště z roku 2014, projektová dokumentace je již zpracována a v této věci je 

vydáno stavební povolení. 

 

Předpokládané celkové investiční náklady projektu „Zastřešení stávajícího házenkářského 

hřiště“ ve sportovním areálu v Žeravicích činí 16 166 000 Kč. Žadatel o dotaci předpokládá 

vícezdrojové financování projektu ve výši:  

- 66,4 % celkových investičních nákladů, tj. 10 732 000 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,  

- 20,2 % celkových investičních nákladů, tj. 3 260 000 Kč z rozpočtu města Přerova,  

- 13,4 % celkových investičních nákladů, tj. 2 174 000 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje. 

 

Projekt „Zastřešení stávajícího házenkářského hřiště“ 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.  

SK Žeravice byl vyzván MŠMT k doložení dalších podkladů pro vydání rozhodnutí  

o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019/2020. 

 

Zastřešené hřiště bude víceúčelové, prioritně bude určeno pro házenkáře organizované  

v SK Žeravice a dále pak široké veřejnosti (pronájem sportoviště v pevně stanovených 

hodinách). Volná kapacita bude nabídnuta ostatním sportovním klubům v okolí (turnaje 

v házené, malé kopané, tenisu, badmintonu či nohejbalu). 

 

Aktuálně má jmenovaná organizace celkem 196 členů, z toho 111 dětí a mládeže do 18 let, 

celkem 10 družstev (3 družstva minižactva, mladší žáky, mladší žákyně, starší žáky, mladší 

dorostenky, starší dorostence, ženy a muže). Dorostenky, dorostenci, ženy a muži hrají 



celostátní II. ligu. Téměř všechna utkání v nižších soutěžích se odehrávají na venkovním 

hřišti, jen několik utkání nejmenších dětí probíhá v malé hale. Domácí utkání celostátních lig 

(dorostenky, dorostenci, ženy a muži) se již hrají v halách, a to v hale TJ Spartaku Přerov, 

která jako jediná v Přerově splňuje podmínky, popř. v Bystřici pod Hostýnem, Velké Bystřici, 

Olomouci nebo Otrokovicích. Nedostatečné zázemí v podobě vlastního krytého sportoviště je 

zásadní bariérou dalšího rozvoje klubu.  

 

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

smlouvu o poskytnutí dotace uzavře statutární město Přerov se Sportovním klubem Žeravice, 

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 v rámci Dotačního programu statutárního města 

Přerova pro rok 2019 následující dotace: 

 99 000 Kč na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let v házené, 

 131 000 Kč na provoz sportovní haly, 

 3 000 Kč na organizaci sportovní akce „ Běh pro zdraví – Krev pro život“ (akce se nebude 

pořádat z důvodu realizace investiční akce „Zastřešení stávajícího házenkářského hřiště“, 

dotace byla vrácena na účet města). 

 

Celkově bylo subjektu Sportovní klub Žeravice, spolek schváleno v roce 2019 z rozpočtu 

statutárního města Přerova 233 000 Kč. 

 

 

 


