
Pořadové číslo:  12/7 

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 17.04.2020 

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 4. 2020 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Tělocvičná jednota Sokol Přerov  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí mimořádné dotace ve výši 400 000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

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

jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, se sídlem Brabansko 566/2, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, na částečnou úhradu nákladů rekonstrukce parketové podlahy hlavního sálu 

sokolovny Tělocvičné jednoty Sokol Přerov, a to pod podmínkou předložení 

„Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Olomouckého kraje. Veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2020, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2020 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

397 358,0 * + 400,0 397 758,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  



PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet  rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

150,0 * + 400,0 550,0 

* 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 

36 919,6 * + 400,0 37 319,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 33. schůzi konané dne 5. 3. 2020 a podává návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů 

rekonstrukce podlahy sokolovny TJ Sokol Přerov. Před uzavřením veřejnosprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace předloží TJ Sokol Přerov čestné prohlášení, kterým prohlásí, že disponuje 

dostatečným množstvím finančních prostředků z jiných zdrojů potřebných k dokončení rekonstrukce 

podlahy sokolovny, a to včetně započtení 150.000 Kč z dotace města dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

Odbor ekonomiky: 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové 

opatření – posílení rozpočtu za účelem poskytnutí dotace. Převedeny budou zdroje ze zůstatku 

hospodaření roku 2019. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Subjekt Tělocvičná jednota Sokol Přerov (dále jen TJ Sokol Přerov), IČ: 61986364, se sídlem 

Brabansko 566/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, požádal statutární město Přerov o poskytnutí 

mimořádné dotace ve výši 400 000 Kč na částečnou úhradu nákladů rekonstrukce parketové podlahy 

hlavního sálu sokolovny. Požadovaná dotace činí 18,6% z celkových předpokládaných nákladů 

rekonstrukce ve výši 2 150 000 Kč. TJ Sokol Přerov požádal Olomoucký kraj o poskytnutí dotace z 

„Programu 07_07_1 na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého 

kraje v roce 2020“, který by měl pokrýt většinu plánované investiční akce. 

Žadatel o dotaci předpokládá vícezdrojové financování projektu takto:  

 70 % celkových investičních nákladů, tj. 1.505.000 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje,  

 18,6 % celkových investičních nákladů, tj. 400.000 Kč z rozpočtu města Přerova, 

 11,4 % celkových investičních nákladů, tj. 245.000 Kč z vlastních zdrojů TJ Sokol Přerov. 

  

Nynější podlaha z parketových vlysů byla položena již v roce 1972. Zatížení sportovním provozem se 

za uplynulé desítky let projevilo na jejím technickém stavu a velkém opotřebení. Poškození zejména 

pod basketbalovými koši je značné (podlaha nepruží) a tím trpí regulérnost míčových her. Povrch 



parket je místy poškozen až do hloubky 5 mm, což již ohrožuje samotné zdraví sportovců a hrozí 

vážné úrazy. Největší zátěži je podlaha sokolovny vystavena při trénincích a soutěžích oddílu 

přerovské kolové, který je dlouholetým nájemcem této plochy. I s ohledem na tento tradiční a slavný 

přerovský sport, který je pevně svázán s historií sokolovny, požaduje vedení TJ Sokol Přerov obnovit 

povrch podlahy sokolovny opět parketovými vlysy. Nová podlahy bude díly své vyšší pružnosti 

přínosná především menším zatížením kloubů sportovců. Dalším inovativním prvkem budou kotevní 

jámy pro usazení typizovaných sloupů pro upevnění sítí na volejbal, nohejbal a tenis. Zachovány 

zůstanou kotevní prvky pro upevnění stavěcí hrazdy. Podlaha bude natřena bezbarvým zátěžovým 

lakem a plocha bude přelajnována pro všechny druhy sportů, které se v sokolovně provozují 

(basketbal, volejbal, badminton a kolová).  

  

Tato odolná varianta je jedinou možností, jak zabezpečit současný rozsah činností všech sportovních 

oddílů v sokolovně. Modernizací povrchu hlavního sálu sokolovny se výrazně sníží prašnost a usnadní 

se úklid celé plochy, což bude mít pozitivní vliv na celkovou zdravotní kondici sportujících.  

  

Pro rok 2020 byly jmenované organizaci schváleny v rámci Dotačního programu A. statutárního města 

Přerova v oblasti sportu následující dotace: 

  

 50 000 Kč na činnost oddílu sokolské všestrannosti 

 8 000 Kč na činnost oddílu Rope skippingu 

 5 000 Kč na činnost oddílu sportovní gymnastiky 

 261 000 Kč na provoz přerovské sokolovny 

 2 500 Kč na pořádání turnajů v badmintonu a stolním tenise 

  

V rámci Dotačního programu A. statutárního města Přerova v oblasti volného času pro rok 2020 byly 

jmenované organizaci schváleny následující dotace: 

  

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

 2 000 Kč na organizaci akce – Dětské šibřinky 

  

Celkově bylo subjektu Tělocvičná jednota Sokol Přerov v rámci Dotačního programu A. statutárního 

města Přerova schváleno 330 500 Kč.  

 

 


