
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schválilo dne 25. června 2018 usnesením číslo 

1162/40/6/2018 poskytnutí individuální dotace ve výši 8.000.000 Kč subjektu TK PRECHEZA 

Přerov z.s., (dále TK PRECHEZA) na výstavbu tenisové haly – Reko TA – I. etapa  

na pozemcích st. p. 3325 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 3326/1 (ostatní plocha), p.č. 3343/1 

(trvalý travní porost), p.č. 3344/3 (ostatní plocha), p.č. 3344/4 (vodní plocha), p.č. 3345/2 +(ostatní 

plocha), st. p. 3345/12 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 3345/14 (ostatní plocha), p.č. 3345/16 

(trvalý travní porost), p.č. 5013/1 (ostatní plocha), vše v k.ú. Přerov, v roce 2018   

pod podmínkou, že jmenovaný spolek předloží městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ 

na projekt Reko TA (tenisová hala) z Programu 133 530 Podpora materiálně technické základny 

sportu vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci státní podpory 

sportu 2017/2018 – investiční prostředky. Celkové náklady I. etapy projektu činily  

43.000.000 Kč.  

Uvedená podmínka byla ze strany TK PRECHEZA splněna a dotace statutárního města Přerova 

ve výši 8.000.000 Kč vyplacena. Stavba tenisové haly byla plánována ve dvou etapách  

a v současné době je zrealizována I. etapa, v rámci které došlo k výstavbě jednopodlažní 

obdélníkové haly se třemi kurty s akrylátovým povrchem a dále byly nově vybudovány parkoviště, 

chodníky, oplocení a retence dešťových vod.  

TK PRECHEZA dne 9. 1. 2020 podal statutárnímu městu Přerov novou žádost o poskytnutí dotace 

ve výši 8.000.000 Kč na částečnou úhradu investičních nákladů spojených s dostavbou 

provozního zázemí tenisového areálu - II. etapa výstavby tenisové haly v areálu TK 

PRECHEZA v roce 2020.  

Součástí této investiční akce je výstavba budovy se provozním zázemím k již realizované tenisové 

hale o třech tenisových dvorcích. Budova zázemí bude obsahovat šatny se sprchami a toaletami  

v dostatečné kapacitě jak pro provozování sportovní činnosti v tenisové hale, tak i pro pořádání 

mládežnických turnajů na krajské, celostátní i mezinárodní úrovni a dále bude obsahovat 

posilovnu, prostory pro regeneraci a rehabilitaci, zázemí pro trenéry a hráče, klubovnu, prostory 

pro přípravu stravování při větších mládežnických akcích, sklady pro sportovní a technický 

materiál a tribunu pro diváky. Po provedení dostavby provozního zázemí dojde k očekávanému 

vylepšení stávajícího technického a provozního stavu tenisové haly do úrovně pro oficiální 

sportoviště se SOUTĚŽNÍMI PARAMETRY, které bude způsobilé pro pořádání soutěžních 

zápasů v rámci Českého tenisového svazu a mezinárodní asociace ITF. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo 20. září 2019 Výzvu V5 Sport, investice 

2020 pro SK a TJ v rámci podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu 

pro SK a TJ. Termín pro odeslání žádostí o investiční dotaci na MŠMT byl stanoven do 31. října 

2019. TK PRECHEZA v daném termínu podal kompletní žádost včetně rozpočtu a platného 

stavebního povolení. Dle platných pravidel výzvy je nutné plánované investiční akce dokončit do 

31. prosince 2020.  

Plánovaná II. etapa dostavby tenisového areálu TK PRECHEZA se dotýká i části pozemků  

ve vlastnictví statutárního města Přerova, které má tenisový klub v dlouhodobé výpůjčce. Takto 

dotčené pozemky p.č. 3343/1 (trvalý travní porost), p.č. 3344/3 (ostatní plocha), p.č. 3345/2 

(ostatní plocha), p.č. 3345/14 (ostatní plocha), p.č. 3345/16 (trvalý travní porost), vše v k.ú. Přerov, 

jsou předmětem Smlouvy o zřízení práva stavby MMPr/SML/1065/2014 uzavřené dne 22. 10. 

2014 a zanesené do katastru nemovitostí.  

Předpokládané celkové investiční náklady II. etapy výstavby tenisové haly v areálu  

TK PRECHEZA Přerov z.s. činí 46.599.520 Kč.  

 



Žadatel o dotaci předpokládá vícezdrojové financování projektu takto:  

- 63,9 % celkových investičních nákladů, tj. 30.000.000 Kč bude pokryto z Výzvy V5 Sport, 

investice 2020 pro SK a TJ vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 

podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu,  

- 17 % celkových investičních nákladů, tj. 8.000.000 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje,  

- 17 % celkových investičních nákladů, tj. 8.000.000 Kč z rozpočtu města Přerova, 

- 2,1 % celkových investičních nákladů, tj. 1.000.000 Kč z vlastních zdrojů spolku. 

 

Tenis má v Přerově dlouholetou tradici již 125 let. Tenis jako sport se začal v Přerově provozovat 

již od roku 1895 a až do roku 1925 provozoval svou činnost na tenisových dvorcích v Michalově. 

V roce 1925 bylo slavnostně otevřeno prvních šest tenisových dvorců U Rybníka za pomoci 

městské rady.  V roce 1970 oddíl vybudoval krytou zimní tenisovou halu o jednom dvorci, 

vybudovaly se nové tribuny a nové přístupové cesty. Od roku 1973 se začala budovat tenisová 

hala o 3 dvorcích (dnešní sportovní hala Spartak) a kavárna, byl vybudovaný centrální tenisový 

dvorec a bylo vystavěno dalších šest tenisových dvorců. V roce 1976 v Přerově proběhlo 

Mistrovství Evropy dospělých, v roce 1978 Mistrovství Evropy juniorů, v letech 1979, 1980, 1981 

naše družstvo bylo finalistou nejvyšší české soutěže a v roce 1982 se Přerovu podařilo poprvé 

vyhrát. 

TK PRECHEZA v roce 2019 reprezentovalo celkem 13 mládežnických družstev a jedno družstvo 

dospělých. Družstva ve všech mládežnických kategoriích se probojovala na Mistrovství ČR. Naše 

družstvo dospělých přivezlo z nejvyšší české soutěže TENISOVÁ EXTRALIGA 2.místo, 

družstvo dorostu vybojovali pro Přerov 3. místo, družstva mladších a starších žáků vybojovala 

shodně 4.místa. Z Mistrovství ČR jednotlivců děti a mládež přivezli 11 medailí  

a reprezentovali i na soutěžích Mistrovství Evropy družstev a Mistrovství světa družstev. Skvěle 

reprezentovali na Olympiádě dětí a mládeže, na které vybojovaly pro Olomoucký kraj 5 medailí.  

 

Jmenované organizaci byly pro rok 2020 schváleny následující dotace: 

 650.000 Kč v rámci Dotačního programu A. statutárního města Přerova pro rok 2020 v oblasti 

sportu na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let,  

 34.000 Kč v rámci Dotačního programu A. statutárního města Přerova pro rok 2020 v oblasti 

sportu na provoz kryté tenisové haly, 

 38.000 Kč v rámci Dotačního programu A. statutárního města Přerova pro rok 2020 v oblasti 

sportu na provoz tenisového areálu,  

 28.000 Kč v rámci Dotačního programu A. statutárního města Přerova pro rok 2020 v oblasti 

sportu na organizaci sportovní akce ZUBR CUP - mezinárodní turnaj žen WTA, 

 23.000 Kč v rámci Dotačního programu A. statutárního města Přerova pro rok 2020 v oblasti 

sportu na organizaci sportovní akce Memoriál Zdeňka Kocmana v babytenise a minitenise dětí, 

 110.000 Kč v rámci Dotačního programu A. statutárního města Přerova pro rok 2020 v oblasti 

kultury na organizaci akce Zlatý kanár. 

 230.000 Kč v rámci Dotačního programu C. statutárního města Přerova v oblasti vrcholového 

a výkonnostního sportu dospělých 

Celkově bylo subjektu TK PRECHEZA Přerov z.s. v rámci Dotačního programu A. statutárního 

města Přerova v roce 2020 schváleno 883.000 Kč.  

 

V rámci Dotačního programu C. statutárního města Přerova bylo celkově v roce 2020 schváleno 

230.000 Kč. 

 



V případě, že Zastupitelstvo města Přerova schválí poskytnutí této dotace včetně příslušného 

rozpočtového opatření, veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavře statutární město Přerov 

s TK PRECHEZA dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 

2021, s výjimkou čl. II Doba plnění, kdy dotace bude vyplacena v celkové výši jednorázově do 30 

dnů ode dne uzavření smlouvy.  

 


