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1 Úvod 

 

Plán rozvoje sportu statutárního města Přerov pro období 2021–2024  

je druhým materiálem v oblasti sportu, který navazuje na stejnojmenný 

dokument z let 2018–2019. Jedná se o základní strategický dokument 

statutárního města Přerova určující hlavní směry rozvoje v oblasti sportu. 

Jeho vznik podmiňuje zákon č. 230/2016 Sb., o podpoře sportu, ve znění 

pozdějších předpisů, který mimo jiné vymezuje postavení sportu  

ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanovuje úkoly  

a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu. 

Hlavním cílem předkládaného Plánu rozvoje sportu statutárního města 

Přerova je koncepční rozvoj pohybových aktivit obyvatel v přímé návaznosti 

na transparentní rozdělování finančních prostředků sportovním subjektům. 

Nedílnou součástí je i podpora rozvoje sportovní infrastruktury a jejího 

následného efektivního využívání. 

Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova pro období 2021 – 2024  

je členěn do pěti kapitol, z nichž kapitola třetí analyzuje aktuální principy 

financování sportu v Přerově. Jednotlivé strategické cíle a priority města 

Přerova v oblasti sportu, obsažené v kapitole čtvrté, budou naplňovány 

v závislosti na finančních možnostech města Přerova.   

Rozvoj sportu na místní úrovni můžeme chápat jako ucelený přístup 

k podněcování aktivní účasti veřejnosti a k efektivnímu využití sportu 

k obecně prospěšným cílům samosprávy. Pod pojmem sport si představme 

veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo 

organizovaně a usilují o vyjádření nebo vylepšení fyzické kondice a duševní 

pohody, utvoření společenských vztahů či dosažení výsledků v soutěžích  

na všech úrovních. 

Město Přerov má zájem na zajištění široké nabídky sportovních aktivit 

zajišťujících kvalitní trávení volného času obyvatel jako důležitého faktoru 

zvyšujícího úroveň života ve městě. Sport a smysluplné volnočasové 

aktivity plní důležitou roli při posílení prevence sociálně patologických jevů 

zejména u dětí a mládeže. V poslední době roste počet lidí, kteří dbají  

na zdravý životní styl, kam sport bezesporu patří a má své nezastupitelné 

místo. Ze zdravotního hlediska sport představuje nástroj využitelný  

k odvrácení úbytku tělesné aktivity v životě občanů. Nedostatek pohybové 

aktivity dnes způsobuje nejen nejrůznější civilizační onemocnění včetně 

nárůstu nadváhy, obezity, výskytu diabetu, kardiovaskulárních chorob, 

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-28-cervna-2016-kterym-se-meni-zakon-c-1152001-sb-o-podpore-sportu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-21170.html
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nárůstu potíží s kloubním aparátem, ale snižuje tím i kvalitu života občanů, 

především psychického rázu. 
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2 Legislativní rámec 
 

2.1 Legislativní ukotvení Plánu rozvoje sportu  

Plán rozvoje sportu byl vyhotoven v souladu s doporučenou osnovou  

pro jeho zpracování dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění 

zákonů (č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 183/2010 

Sb., č. 375/2011 Sb., č. 230/2016 Sb., č. 183/2017 Sb. a č. 178/2019 Sb.), 

kterou vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Základní obsah 

plánu rozvoje sportu pro obce a města je vymezen v § 6, § 6a výše 

uvedeného zákona.  

Hlavním účelem schválení zákona o podpoře sportu bylo zajištění větší 

transparentnosti při poskytování podpory sportovním organizacím  

z veřejných prostředků. Úkoly obcí jsou v ustanovení § 6 vymezeny takto: 

1) Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, 

zejména 
  

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež, 

zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně 

postižených občanů,  

b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých 

sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů,  

c) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,  

d) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.  
 

2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje 

sportu v obci a zajišťuje jeho provádění. 

Následující ustanovení § 6a definuje obsah plánu rozvoje obce,  

který obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit 

v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti 

sportovních zařízení pro občany obce. Součástí plánu je také určení 

prostředků z rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění 

plánu. 

Důležitost transparentnosti rozdělování finančních prostředků na podporu 

sportu na úrovni obcí a krajů jen podtrhává skutečnost, že obce rozdělují 

na podporu sportu významné částky, a to většinou pravidelně. 

Do oblasti strategického plánování v oblasti sportu významně zasahují  

i tyto zákony: 
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 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborné a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

2.2 Strategické orgány a dokumenty řešící sport  

 1. 8. 2019 vznikla Národní sportovní agentura jako ústřední správní 

orgán státní správy České republiky a postupně přejímá od MŠMT 

oblast poskytování podpory ve sportu v ČR. Zásadním úkolem nově 

vzniklé agentury je správné nastavení dotačních programů  

a zprostředkování spolupráce mezi sportovními kluby a místní 

samosprávou. Od roku 2021 bude samostatně rozdělovat finanční 

prostředky státu pro oblast sportu na všech jeho úrovních a bude  

se nadále řídit schválenou koncepcí Sport 2025. 

 

 Koncepce podpory sportu 2016–2025, (Sport 2025): 

 strategický dokument byl schválen vládou ČR v červnu 2016, 

 prezentuje směry rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, 

priority, strategické cíle i podmínky naplnění v období let  

2016–2025, 

 koncepce definuje i priority, které by měly být zohledněny  

při tvorbě strategických záměrů samospráv: 

a) zastavit pokles tělesné zdatnosti dětí a mládeže, 

b) zastavit růst nadváhy a obezity u dětí a mládeže, 

c) zvyšovat úroveň pohybové gramotnosti, 

d) snižovat ekonomickou spoluúčast rodin ve sportu, 

e) transparentnost, evidence a otevřenost informací  

ve sportu, 

f) aktivní boj proti negativním jevům ve sportu, 

g) rovné příležitosti, 

h) meziresortní a mezisektorový přístup, 

i) spolupráce státní správy a regionálních či místních 

samospráv, 

j) zapojení sportovních odborníků a sportovců  

do rozhodovacích procesů samospráv, 

k) podpora dobrovolnictví a trenérství jako zájmové činnosti. 
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 Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu Olomouckého kraje  

pro období 2019-2023.  

  

2.3 Strategické dokumenty řešící sport v Přerově 

 Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 

2021–2027 (ve fázi připomínkování), který navazuje na Strategický 

plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014–2020  

Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období  

2021-2027 je základním rozvojovým dokumentem deklarujícím 

střednědobé a dlouhodobé cíle rozvoje města. Vychází ze skutečných 

potřeb území a je formován na základě dohody všech zapojených aktérů, 

čímž je zabezpečena kontinuita i v dalším volebním období. 

 

 Dotační program A, B statutárního města Přerova na podporu oblasti 

sportu (pro aktuální rok) 

 Dotační program A, B statutárního města Přerova na podporu oblasti 

volného času (pro aktuální rok) 

 Dotační program C statutárního města Přerova na podporu 

vrcholového a výkonnostního sportu dospělých (pro aktuální rok) 

Statutární město Přerov vyhlašuje každoročně v souladu se zákonem  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů, dotační programy na podporu sportu  

a volného času. 

 Koncepce rozvoje školství statutárního města Přerov pro období 2019 

až 2024 

Tímto strategickým dokumentem jsou definovány strategické cíle,  

které povedou k modernizaci prostředí mateřských a základních škol, 

inovaci vzdělávacích programů a rozvoji v souladu s moderními směry 

výuky. Navržená opatření přispějí k modernizaci prostředí mateřských  

a základních škol, a školního stravování, k vytvoření a rozvíjení příznivého 

školního klimatu, a podpoře zájmové a sportovní činnosti, což dohromady 

přispěje ke komplexnějšímu naplňování individuálních potřeb dětí a žáků.  
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3 Principy financování sportu v Přerově  
 

3.1 Základní charakteristika území a obyvatelstva 

Statutární město Přerov se rozkládá uprostřed Moravy na obou březích řeky 

Bečvy v nadmořské výšce 210 m. Je společenským, administrativním  

a kulturním centrem regionu. Přerov měl k 1. 1. 2020 celkem 42 871 

obyvatel, žijících ve 13 místních částech: Přerov - Město, Předmostí, 

Lověšice, Kozlovice, Dluhonice, Újezdec, Čekyně, Henčlov, Lýsky, Popovice, 

Vinary, Žeravice a Penčice. Celková rozloha města je 5 845 ha. 

Přerov je jedním ze tří statutárních měst Olomouckého kraje (dále Olomouc 

a Prostějov) a současně i třetím nejlidnatějším městem kraje. V roce 2007 

byl počet obyvatel našeho města 47 037, ale od tohoto roku obyvatel trvale 

ubývá. Tento nepříznivý vývoj se projevuje i ve věkové skladbě obyvatel 

Přerova, kdy má Přerov v porovnání s ostatními statutárními městy nejnižší 

podíl dětské složky (0-14 let) i složky v produktivním věku (15-64 let),  

a naopak největší podíl u složky seniorů nad 65 let, která tvoří v Přerově 

23,5 %. Poměr počtu obyvatel v seniorském věku v Olomouckém kraji  

je 20,7 %. Lze tedy pozorovat, že Přerov stárne nejrychleji ze tří největších 

měst Olomouckého kraje. Z údajů Českého statistického úřadu za rok 2019 

dále vyplývá, že průměrný věk obyvatele Přerova je 44,9 let.    

 

3.2 Dotační programy na podporu oblastí sportu a volného času 

Zastupitelstvo statutárního města Přerova od roku 2019 schvaluje tři 

dotační programy A, B určené pro oblast sportu a volného času a dotační 

program C určený jen pro oblast sportu dospělých. Zásady dotačních 

programů byly výrazně přepracovány v roce 2016 a v následujících letech 

byly prováděny další dílčí úpravy. V tomto období byla nastavena jednotná 

kritéria hodnocení všech žádostí, a to v závislosti na jejich předem 

zveřejněném bodovém systému. Současná podoba systému hodnocení 

jednotlivých žádostí byla opakovaně projednávána v komisích a výborech, 

které byly zřizovány jako poradní orgány rady a zastupitelstva. 

Dotační programy A jsou označovány jako řádné a spadá do nich většina 

podaných žádostí. Dotační programy B jsou určeny pro spolky a organizace, 

které nemohly z objektivních příčin požádat o dotaci v programu A a tento 

důvod musí doložit.  

http://www.prerov.eu/
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V roce 2019 vznikl Dotační program C, který je zaměřený na podporu 

sportovních klubů a spolků, jejichž dospělí sportovci reprezentují město 

Přerov na vrcholové a výkonnostní sportovní úrovni v nadregionálních 

soutěžích.      

Administrátorem všech tří výše uvedených dotačních programů pro oblast 

sportu a volného času je Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu města 

Přerova.  

Dotační program A (řádný, časově omezený) pro oblast sportu  

je zaměřený na podporu: 
 

 sportovní činnosti, aktivit a reprezentace dětí a mládeže do 18 let, 

 organizace sportovních akcí, 

 provozu, rozvoje a obnovy sportovních zařízení, včetně jejich 

vybavení neinvestičního charakteru. 

 

Dotační program A (řádný, časově omezený) pro oblast volného 

času je zaměřený na podporu: 
 

 projektů orientovaných na aktivní využití volného času dětí  

a mládeže všech věkových kategorií, 

 činnosti dětských a mládežnických organizací a spolků, 

 činnosti a projektů různých zájmových subjektů sdružujících 

příslušníky všech věkových kategorií (např. rybáři, mykologové, 

astronomové, hasiči apod.), 

 volnočasových vzdělávacích programů a projektů, 

 provozu volnočasových zařízení, 

 účasti a pořádání významných soutěží, výstav a přehlídek v oblasti 

volného času. 

 

Dotační program B (průběžný) pro oblasti sportu i volného času  

je zaměřený na podporu: 
 

 činností definovaných v programech A, 

 žadatel uvede a doloží (prokáže) relevantní důvod, že nemohl požádat 

o dotaci v rámci Dotačního programu A,  

 výsledná částka dotace se dle bodového ohodnocení vynásobí 

koeficientem 0,80. 

 

Dotační program B nahrazuje předchozí individuální dotace, které byly 

řešeny samostatně mimo dotační program a byly řešeny přímo orgány obce. 

Snahou je neznevýhodnit sportovní a volnočasové organizace,  

které v období podávání žádostí do dotačního programu A, ještě neměli 
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k dispozici informace o nominaci svých členů na významné soutěže  

a mistrovství nebo neznali termíny uskutečnění těchto akcí.  

 

Dotační program C na podporu vrcholového a výkonnostního sportu 

dospělých je zaměřený na podporu: 
 

 sportovní činnosti, aktivit a reprezentace dospělých, 

 organizaci sportovních akcí dospělých. 

 

Statutární město Přerov má zájem spolupodílet se na udržení 

konkurenceschopnosti vrcholových sportovních klubů a spolků v kategorii 

dospělých a spolupodílet se na jejich trvalém rozvoji. Dotační program 

podporuje i organizaci a realizaci významných sportovních akcí  

pro dospělé sportovce na národní a mezinárodní úrovni, které významně 

reprezentují a propagují město Přerov v celoplošných médiích a sociálních 

sítích.  

Vrcholový a výkonnostní sport dospělých je nezbytnou nadstavbou  

pro systematickou a pravidelnou výchovu dětí a mládeže ve vrcholových 

sportovních klubech. Město Přerov chce udržet sportovní vzory a idoly  

pro mladší generace sportovců. 

 

Komise pro školství a sport jako poradní orgán Rady města Přerova 

doporučuje pravidelně usilovat o 5 % roční navyšování celkové částky 

vyčleněné na dotační programy pro oblast sportu a volného času. 

Rozhodujícím aspektem pro realizaci podpory obdržených žádostí  

je finanční objem, který bude schválen Zastupitelstvem města Přerova  

pro dotační program při schvalování rozpočtu statutárního města Přerova 

pro daný kalendářní rok. 

Vývoj finanční podpory dotačních programů z rozpočtu statutárního města 

Přerova pro oblast sportu a volného času dokládají následující tabulky  

a grafy.  
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Tabulka 1: Finanční podpora Dotačního programu A statutárního města Přerova  
                      na podporu oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Přerova v letech  
                      2016 – 2020  

 

Dotační program A 

na podporu  

oblasti sportu 

Upravený rozpočet v Kč 

2016 2017 2018 2019 2020 

Schválený upravený 

rozpočet   10 748 000 10 993 500 12 420 000 12 538 500 12 538 500 

Sportovní činnost dětí 

a mládeže do 18 let  9 243 100   9 388 500 10 374 000 10 420 500 10 464 000 

Provoz sportovního 

zařízení  1 064 000   1 104 000   1 449 000 1 476 000 1 522 500 

Organizace sportovní 

akce      440 900       501 000      597 000 642 000 552 000 

Celkem rozděleno 10 748 000  10 993 500 12 420 000 12 538 500 12 538 500 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf 1: Výše rozdělených finančních prostředků v rámci Dotačního programu A   

                statutárního města Přerova na podporu oblasti sportu v letech 2016 – 2020  

                (v Kč)  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 2: Finanční podpora Dotačního programu A statutárního města Přerova  

                      na podporu oblasti volného času z rozpočtu statutárního města  

                      Přerova v letech 2016 – 2020  

 
 

Dotační program A 

na podporu  

oblasti volného času 

Upravený rozpočet v Kč 

2016 2017 2018 2019 2020 

- - - A A 

Schválený upravený 

rozpočet   268 300 264 000 356 500 346 100 346 100 

Volnočasová činnost 152 500 160 500 212 500 204 500 208 600 

Provoz zařízení   34 500   34 500   28 000 56 000 45 000 

Organizace akce / účast na akci    81 300   69 000 116 000 85 600 92 500 

Celkem rozděleno 268 300 264 000 356 500 346 100 346 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 2: Výše rozdělených finančních prostředků v rámci Dotačního programu A  

                 statutárního města Přerova na podporu oblasti volného času v letech  

                 2016 – 2020 (v Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Tabulka 3: Finanční podpora Dotačního programu B statutárního města Přerova  
                      na podporu oblasti kultury, sportu, volného času, sociální a zdravotní   
                      z rozpočtu statutárního města Přerova v letech 2020 a 2021   

Dotační program B 

na podporu  

oblasti kultury, sportu, volného času, 

sociální a zdravotní 

Upravený rozpočet v Kč 

2020 2021 

Schválený upravený rozpočet   416 800 416 800 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Tabulka 4: Finanční podpora Dotačního programu C statutárního města Přerova  

                      na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých z rozpočtu  

                      statutárního města Přerova v letech 2020 a 2021   
 

Dotační program C 

na podporu  

vrcholového a výkonnostního sportu 

dospělých 

Upravený rozpočet v Kč 

2020 2021 

Schválený upravený rozpočet   2 500 000 2 500 000 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

V rámci Dotačního programu na podporu oblasti sociální a zdravotní  

jsou pravidelně podporovány projekty, které jsou organizovány pro osoby 

se zdravotním postižením. Jedná se zejména o formu finanční spoluúčasti 

při krytí jejich nákladů na každodenní činnost a provoz. 

 

3.3 Podpora provozu sportovních zařízení, dětských hřišť  

a ploch pro trávení volného času 

Statutární město Přerov nabízí místním obyvatelům i návštěvníkům široké 

spektrum sportovního vyžití, a to jak ve sportovních zařízeních zřizovaných 

městem, tak i v soukromých sportovních centrech.  

 

Společnost Sportoviště Přerov s.r.o., byla založena 15. ledna 2019 a jejím 

zakladatelem a stoprocentním vlastníkem je statutární město Přerov. 

Prostřednictvím této obchodní společnosti zajišťuje město Přerov provoz 

následujících sportovních zařízení ve svém vlastnictví: 

 Plavecký areál, 

 Zimní stadion, 

 Městská sportovní hala, 

 Koupaliště Penčice. 

 

V rámci doplňkové činnosti zajišťuje tato organizace i provoz kavárny  

na plaveckém stadionu, provoz hotelu Zimní stadion a provoz wellness 

centra na městské sportovní hale. 

 

Město Přerov prostřednictvím Odboru správy majetku a komunálních služeb 

spravuje 67 dětských hřišť na území Přerov – Město a dalších 29 hřišť  

se nachází v místních částech. Hřiště jsou hojně navštěvována dětmi všech 

věkových kategorií a všem tak jejich využívání poskytuje aktivní 

a smysluplné trávení volného času. V roce 2020 byla vybudována 2 nová 



PLÁN ROZVOJE SPORTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA 

16 
 

workoutová hřiště v místních částech Předmostí a Újezdec. Město Přerov 

postupně provádí revitalizaci dětských hřišť ve svém majetku a v roce 2020 

prošly modernizací 3 z nich. V následujících letech jsou plánovány 

kompletní rekonstrukce dalších 3 hřišť, na které jsou již zpracovány 

projektové dokumentace. 

 

Město Přerov ve spolupráci s Technickými službami města Přerova s.r.o. 

dále zajišťuje provoz následujících sportovišť a areálů, které jsou volně 

přístupné veřejnosti: 
 

 přírodní areál Laguna  

 Skatepark, DiscGolfPark, nohejbal, volejbal, venkovní posilovny 

i pro seniory, 

 Městský park Michalov  

 venkovní posilovny i pro seniory, 

 síť cyklostezek  

 kola, in-line brusle, koloběžky. 

 

Základní přehled o sportovních zařízeních na území města Přerova 

podává aktualizovaný dokument „Sportoviště na území města 

Přerova“, který zpracoval Odbor sociálních věcí a školství 

Magistrátu města Přerova (příloha č. 1). 

Mezi nejvýznamnější sportovní areály na území Přerova můžeme zařadit 

sportovní plochy subjektů TJ SPARTAK PŘEROV, spolek, Sportovní klub 

Přerov 1908 z.s., TK PRECHEZA Přerov z.s., Tenisový klub Přerov, spolek, 

sportoviště Tělocvičné jednoty Sokol Přerov a Sportovního klubu Žeravice, 

z.s.  

Z dalších areálů v Přerově lze zmínit především Přerovskou rokli,  

kde se pořádají autokrosové a motokrosové závody evropského formátu.   

 

Mezi sportovní centra zaměřená na komerční činnost patří například 

následující subjekty: Badminton aréna, Sportovní centrum Mlýn, Trumf 

centrum a LEON centrum. Do této kategorie také spadají jednotlivá fitness 

centra, jež často nabízejí i další doplňkové služby: solárium, tělocvična  

pro skupinová cvičení, cardio zóna, wellness zóna, sauna, masáže, dětský 

koutek a podobně.  

 

Školní hřiště jsou uvedena níže, viz bod 3.5. 
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3.4 Podpora financování sportovní infrastruktury 

Do financování sportovní infrastruktury se zahrnují veškeré finanční toky  

z rozpočtu města, směřované na podporu různých druhů sportovišť  

na území města Přerova.  

Statutární město Přerov se velmi často podílí na spolufinancování 

investičních projektů jednotlivých sportovních klubů. Předpokladem 

schválení takového záměru zastupitelstvem je získání finančních prostředků 

z výzev a dotačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR nebo Olomouckého kraje či jiného zdroje. 

Jednu ze součástí rozklikávacího rozpočtu města, který je přístupný  

na webových stránkách města Přerova, tvoří oblast výdajů Tělovýchova  

a zájmová činnost, jež je dále členěna na odvětví: Sportovní zařízení 

ve vlastnictví obce, Ostatní sportovní činnost, Využití volného času dětí 

a mládeže a Ostatní zájmová činnost a rekreace. Pro rok 2020 je v tomto 

odvětví schválena částka upraveného rozpočtu přesahující 81 mil. Kč,  

což odpovídá 4,64 % z celkového rozpočtu města Přerova, a to včetně 

finančních prostředků určených pro dotační program města na podporu 

sportu a volného času.   

 

Přehled zastupitelstvem schválených sportovních projektů  

pro roky 2018 – 2020  

 

 Poskytnutí individuální dotace ve výši 8.000.000 Kč subjektu  

TK PRECHEZA Přerov z.s. na výstavbu tenisové haly - I. etapa.  Celkové 

náklady I. etapy projektu činily 43.000.000 Kč. 

 

 Poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000 Kč subjektu Veslařský 

klub Přerov, z.s. na částečnou úhradu nákladů na pořízení veslařské 

lodě. Celkové náklady činily 470.000 Kč. 

 

 Spolufinancování projektu „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ Přerov, 

Želatovská 8“ ve výši 3.158.734 Kč. Celkové náklady projektu činily 

4.958.734 Kč.  

 

 Poskytnutí individuální dotace ve výši 150.000 Kč subjektu Tělocvičná 

jednota Sokol Henčlov na rekonstrukci střech sokolovny v Henčlově. 

Celkové náklady činily 1.000.000 Kč. 
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 Poskytnutí individuální dotace ve výši 3.260.000 Kč subjektu Sportovní 

klub Žeravice, spolek, na zastřešení stávajícího házenkářského hřiště. 

Celkové náklady projektu činily 16.166.000 Kč.  

 

 Poskytnutí individuální dotace ve výši 1.245.926 Kč subjektu  

TJ SPARTAK PŘEROV na rekonstrukci povrchu atletického oválu  

a sektorů technických disciplín. Celkové náklady projektu činily 

12.167.385 Kč.  

 

 Poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000 Kč subjektu Tělocvičná 

jednota Sokol Přerov na rekonstrukci objektové předávací stanice. 

Celkové náklady činily 726.000 Kč. 

 

 Poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000 Kč subjektu TJ SPARTAK 

PŘEROV na částečnou úhradu nákladů opravy splaškové kanalizace 

sportovní haly. Celkové náklady opravy činily 500.000 Kč.  

 

 Poskytnutí individuální dotace ve výši 150.000 Kč subjektu Tělocvičná 

jednota Sokol Henčlov na částečnou úhradu nákladů rekonstrukce 

otopného systému sokolovny v Henčlově. Celkové náklady činily 

520.000 Kč. 

 

 Poskytnutí individuální dotace ve výši 400.000 Kč subjektu Tělocvičná 

jednota Sokol Přerov na částečnou úhradu nákladů rekonstrukce 

parketové podlahy sokolovny v Přerově. Celkové náklady činily 

2.150.000 Kč. 

 

Připraveny k projednání v zastupitelstvu jsou tyto žádosti  

o podporu: 

 

 Poskytnutí individuální dotace ve výši 8/4.000.000 Kč subjektu TK 

PRECHEZA Přerov z.s., na dostavbu provozního zázemí tenisového 

areálu. Celkové náklady projektu činí 46.599.520 Kč. 

 

 Poskytnutí individuální dotace ve výši 3.000.000 Kč subjektu Sportovní 

klub Přerov 1908 z.s. na částečnou úhradu nákladů rekonstrukce ploch 

atletického stadionu. Celkové náklady projektu činí 40.089.527 Kč. 

 

 Poskytnutí individuální dotace ve výši 600.000 Kč subjektu Kanoistika 

Přerov, z.s. na výstavbu kotevní stěny pro molo kanoistického oddílu. 

Celkové náklady projektu činí 950.000 Kč.  
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3.5 Sport ve školách  

Zpřístupnění modernizovaných školních hřišť a tělocvičen 

Zastupitelstvo města Přerova dlouhodobě zkvalitňuje sportovní plochy 

v blízkosti vlastních základních škol, a jako součást Koncepce rozvoje 

školství statutárního města Přerov pro období 2019 až 2024 schválilo 

následující opatření k zajištění široké využitelnosti zrekonstruovaných 

školních hřišť. 

1. Postupně dokončit modernizace venkovních hřišť ZŠ Za Mlýnem,  

ZŠ U Tenisu, ZŠ a MŠ Hranická a ZŠ Boženy Němcové. 
 

2. Projektové dokumentace zpracovávat včetně vybudování zázemí  

pro správce a sportující veřejnost (školní hřiště jsou zpřístupňována 

veřejnosti).  
 

3. Zajistit prostředky na údržbu a opravy již vybudovaných  

a provozovaných hřišť. 
 

4. Rozšířením počtu sportovních ploch s revitalizovaným povrchem 

umožnit aktivní trávení volného času občanů města Přerova  

a podporovat zdravý životní styl.  

 

Aktivní trávení volného času nabízí všem zájemcům základní školy Trávník, 

Velká Dlážka, Svisle, Za mlýnem a Želatovská, které již mají k dispozici 

zrekonstruovaná školní hřiště s umělým povrchem a nabízí je k využití 

veřejnosti. Od kalendářního roku 2021 k nim přibude i školní hřiště  

ZŠ U Tenisu, které prochází celkovou rekonstrukcí v roce 2020. Na všech 

těchto venkovních plochách jsou k dispozici správci hřišť, kteří mohou 

zájemcům i zapůjčit sportovní náčiní. Rada města Přerova každoročně 

schvaluje výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností a ceny pro osoby 

starší 18 let se pohybují mezi 100–150 Kč za hodinu užití sportoviště. 

Všechny děti a mládež do 18 let mají vstup zdarma. Uvedená školní hřiště 

jsou přístupná od dubna do října a sportovci jsou povinni dodržovat provozní 

řád.  

Všech osm základních škol zřizovaných statutárním městem Přerov 

pravidelně a celoročně pronajímá plochy svých tělocvičen zájemcům z řad 

sportovní veřejnosti. Základní škola U Tenisu může nabídnout  

i gymnastickou halu, která má nadstandardní vybavení pro rozvoj sportovní 

všestrannosti žáků sportovních tříd, ale i sportovních oddílů a klubů.  
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Rekonstrukce školního hřiště se brzy dočká ZŠ a MŠ Hranická,  

na které se již zpracovává projektová dokumentace. V nejbližší době  

je zapotřebí zrekonstruovat hřiště ZŠ Boženy Němcové, čímž bude 

ukončena modernizace všech osmi venkovních hřišť základních škol 

zřizovaných statutárním městem Přerovem. 

 
Podpora sportovního zaměření základních škol  

Statutární město Přerov dlouhodobě podporuje sportovní profilaci  

na základních školách a ve svém strategickém dokumentu pro oblast 

školství s názvem Koncepce rozvoje školství statutárního města 

Přerov pro období 2019 až 2024 definuje pro tento cíl následující 

opatření: 

1. Pokračovat ve finanční podpoře pozic trenérů, kteří působí  

na ZŠ Želatovská (hokej), ZŠ Za Mlýnem (fotbal, házená), ZŠ U Tenisu 

(sportovní všestrannost),  
 

2. Poskytovat finanční prostředky ZŠ Velká Dlážka na úhradu sportovní 

přípravy žáků v plavání a volejbalu, 
 

3. Poskytovat finanční prostředky ZŠ U Tenisu na částečné úvazky správce 

a uklízeče gymnastické haly,   
 

4. Umožnit a podpořit realizaci krátkodobých i dlouhodobých projektů 

základních škol podporujících sportovní zaměření prostřednictvím jejich 

spolufinancování. 

 

ZŠ U Tenisu  

Již od roku 2013 realizuje svou koncepci se zaměřením na sportovní 

všestrannost a rozvoj pohybových dovedností žáků a v současné době  

je v každém ročníku vyčleněna jedna třída s označením „S“ jako třída  

se sportovním zaměřením. Na podporu této koncepce Zastupitelstvo města 

Přerova schválilo pravidla a rozsah financování nákladů učitele tělesné 

výchovy (s osvědčením nejméně II. třídy trenéra příslušné specializace), 

správce haly a uklízeče haly pro období 2018–2023 z rozpočtu statutárního 

města Přerova, za podmínky finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu 

města pro příslušný kalendářní rok. Pro období jednoho kalendářního roku 

se jedná za uvedené pracovníky o předpokládanou částku z rozpočtu ve výši 

cca 700 tis. Kč.  
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ZŠ Velká Dlážka 

Statutární město Přerov již několik let přispívá ZŠ Velká Dlážka  

na podporu činnosti plaveckých tříd formou příspěvku na pronájem bazénu 

ve výši cca 600.000 Kč na kalendářní rok. Od roku 1997 se základní škola 

rovněž zaměřuje na sportovní přípravu volejbalu dívek s výraznými 

úspěchy. Po dohodě s ředitelstvím školy byla navrženy úprava rozdělení 

poskytovaného příspěvku. Zastupitelstvo města Přerova na svém  

7. zasedání dne 26. 8. 2019 schválilo rozsah finanční nákladů spojených 

s realizací sportovní profilace ZŠ Velká Dlážka pro období 9/2019  

až 12/2024 z rozpočtu statutárního města Přerova, za podmínky finančního 

krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok. 

Rozpočtové předpoklady sportovní profilace školy pro období kalendářního 

roku představují částku 600.000 Kč. Tato částka zahrnuje pronájem 

bazénu, odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr a ostatní náklady 

(pomůcky, materiál).  

 

ZŠ Za Mlýnem  

Škola se již od roku 1982 zaměřuje na sportovní výchovu žáků  

se zaměřením na fotbal a posledních 5 let škola realizuje koncepci  

se zaměřením na míčové hry a fotbal. Modernizovaný školní sportovní areál 

vyžaduje zajištění kvalitní údržby travnatého hřiště s umělým 

zavlažováním, které je využíváno jak v rámci školního vyučování,  

tak i v rámci intenzivnější spolupráce s přerovským fotbalovým klubem  

1. FC Viktorie Přerov. Zastupitelstvo města Přerova na svém 10. zasedání 

dne 9. 12. 2019 schválilo rozsah finančních nákladů spojených s realizací 

sportovní profilace ZŠ Za Mlýnem pro období 1/2020 až 12/2024 z rozpočtu 

statutárního města Přerova, za podmínky finančního krytí těchto nákladů 

v rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok. Rozpočtové předpoklady 

sportovní profilace školy pro období kalendářního roku představují částku 

600.000 Kč. Tato částka zahrnuje údržbu travnatého hřiště, odměny 

z dohod konaných mimo pracovní poměr a ostatní náklady (pomůcky, 

materiál, pronájmy sportovních zařízení).  

 

ZŠ Želatovská  

Od 70. let minulého století významně propojena s ledním hokejem 

v Přerově a dlouhodobě vzdělává žáky věnující se tomuto sportu. Od roku 

2016 je škola členem spolku HC ZUBR Přerov z.s. a vzájemná úzká 

spolupráce se projevila i schválením sportovního zaměření školy na lední 
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hokej od 1. 9. 2018. Zastupitelstvo města Přerova schválilo vyhodnocení 

monitorovacího období 2018/2019 a na základě kladných zkušeností 

podpořilo financování nákladů do výše 700 tis. Kč i pro období  

9/2019 - 12/2024 z rozpočtu statutárního města Přerova, za podmínky 

finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný kalendářní 

rok. Z této částky budou hrazeny platové náklady trenérů s osvědčením 

nejméně II. třídy trenéra příslušné specializace, náklady spojené s nájmy 

sportovišť a náklady na udržitelnost sportovního vybavení. Škola  

ve spolupráci s HC ZUBR Přerov z.s. vybudovala hokejbalové hřiště v areálu 

školy a aktivně se podílí na jeho využití i v rámci profilace blízké  

MŠ Kouřílkova. Spolupráce s Přerovským volejbalovým klubem je zaměřena 

na sportovní vyžití děvčat základní školy. 

 

ZŠ Hranická  

V roce 2016 obdržela jednorázový příspěvek na projekt s názvem Pětidenní 

sportovní judistický týden pro děti. Sportovní činnost v oblasti juda  

od té doby nadále pokračuje, a to v rámci projektu JUDO do škol,  

kdy se tento sport stal součástí školního vzdělávacího programu pro třetí 

ročník a je provozován v rámci hodiny tělesné výchovy navíc. Současně  

na škole probíhají kroužky juda pro děti ve věku 2 – 6 let, při kterých škola 

využívá odborného vedení trenérů z Olomouckého svazu juda a judistického 

oddílu z Hranic. Škola si stanovila do příštích let cíl, aby projekt JUDO  

do škol na ní probíhal napříč celým prvním stupněm, a to v rámci již 

zmíněné třetí hodiny tělesné výchovy. 
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Tabulka 5: Podpora sportu na ZŠ - příspěvky na správce hřišť, trenéry, správce haly, bazén 

v letech 2016 - 2019 a rozpočet 2020  
 

Základní školy 

Příspěvky v letech 2016 – 2019 a rozpočet 2020 v Kč 

2016 

(skutečnost) 

2017 

(skutečnost) 

2018  

(skutečnost) 

2019 

(skutečnost) 

2020 

(rozpočet)  ⃰ 

U tenisu 4         

trenér, správce 

haly, uklízeč 472 893,00     525 279,00     588 000,00     685 000,00 750 000,00 

Velká Dlážka 5 

příspěvek na bazén 

        

567 297,25     578 766,00     436 326,00     444 000,00 480 700,00 

příspěvek na hřiště 80 000,00     80 000,00     80 000,00    80 000,00 73 219,00 

Za mlýnem 1      

příspěvek na 

trenéry a údržbu 

hřiště                      -       33 600,00     40 160,00     45 570,00   578 300,00 

Želatovská 8 

příspěvek na hřiště 

        

90 000,00     90 000,00     96 000,00     96 000,00 95 846,00 

příspěvek na 

trenéry od 9/2018                      -                            -       235 000,00     700 000,00 668 969,00 

Hranická 14         

příspěvek  

na judistický týden 186 000,00                          -       

                        

-       - - 

Svisle 13         

příspěvek na hřiště 98 000,00     98 000,00     100 000,00     100 000,00 83 094,00 

Trávník 27        

příspěvek na hřiště 97 000,00     97 000,00     110 000,00     110 000,00 90 000,00 

Celkem 1 591 190,25     1 502 645,00     1 685 486,00     2 260 570,00 2 820 128,00 
 

⃰  V roce 2020 byly příspěvky na správce v průběhu roku kráceny z důvodu pandemické situace v souvislosti   

   s Covid-19.  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 3: Podpora sportu na ZŠ – příspěvky na správce hřišť, trenéry, správce haly, bazén  

(v Kč) 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování   

 

 

Zájmové vzdělávání 

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové 

vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách  

a školních klubech. Zájmové vzdělávání je souhrnem výchovně 

vzdělávacích, poznávacích, rekreačních, rekondičních a dalších 

systematických i jednorázových činností a aktivit, jež směřují k aktivnímu 

a účelnému naplnění volného času, zejména dětí a mládeže. Účastníci 

zájmového vzdělávání, kterými jsou děti, žáci, studenti, pedagogičtí 

pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků a příp. další fyzické 

osoby, jsou vedeni k seberealizaci a sebepoznávání, k objevování, podpoře 

a rozvoji vlastních schopností a zájmů. 

 

Statutární město Přerov z vlastního rozpočtu dlouhodobě podporuje široké 

spektrum zájmových kroužků na základních školách, které jsou realizovány 

v rámci zájmového vzdělávání ve školních družinách. Tímto způsobem  

se snaží nabídnout všem žákům základních škol kvalitní a odborně vedené 

kroužky, které jim umožní smysluplné trávení volného času bez výrazného 

zatížení rodinných rozpočtů.  
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Výše poskytovaných finančních prostředků jednotlivým základním školám 

je uvedena v tabulce v příloze č. 3.  

 

Tabulka 6: Příspěvky statutárního města Přerova jím zřízeným základním školám  

                      na zájmové vzdělávání  

 

Základní školy 

Příspěvky v letech 2016 - 1. pololetí 2020/2021 v Kč 

2016 2017 2018 2019 

2020/2021 

(1. pololetí) 

Hranická 14 34 163,00     48 817,00     44 418,00     52 579,00 53 195,00 

Za mlýnem 1 169 536,00     166 831,00     205 524,00     217 137,00 223 299,00 

Trávník 27 263 832,00     247 799,00     263 730,00     257 114,00 224 360,00 

Svisle 13 80 680,00     79 319,00     93 261,00     117 150,00 111 090,00 

Boženy Němcové 

16 73 689,00     93 826,00     80 771,00     108 788,00 98 087,00 

Velká Dlážka 5 168 243,00     171 841,00     188 718,00     197 200,00 174 656,00 

Želatovská 8 245 610,00     242 994,00     238 296,00     164 935,00 187 281,00 

U tenisu 4 164 247,00     148 573,00     185 282,00     185 097,00 228 032,00 

Celkem 1 200 000,00     1 200 000,00     1 300 000,00     1 300 000,00 1 300 000,00 

 

Pozn. Od roku 2018 byl rozpočtově navýšen roční příspěvek z 1 200 000 Kč na 1 300 000 Kč. V roce  

         2020 se předpokládá z důvodu pandemie Covid-19 nižší čerpání. Finanční prostředky budou  

         školami využity do konce školního roku 2020 – 2021. 

   

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 4: Příspěvky statutárního města Přerova jím zřízeným základním školám  

                 na zájmové vzdělávání (v Kč)  

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Statutární město Přerov je zřizovatelem Střediska volného času při Základní 

škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov-Předmostí, Hranická 14. 

Základním předmětem činnosti dle zřizovací listiny je poskytování 

zájmového vzdělávání. Středisko nabízí aktivity formou pravidelné činnosti 

v zájmových útvarech oddělení sportovního, tanečního, hudebního, 

keramiky, výtvarného, jazykového a příležitostné činnosti, kdy se jedná  

o výchovné, vzdělávací, sportovní a zájmové akce různého charakteru, 

které středisko připravuje pro zájemce z řad veřejnosti. Mezi tradiční 

doprovodné aktivity patří soustředění, výstavy, vystoupení, koncerty, 

prezentace aj. 
 

Město Přerov dále úzce spolupracuje se Střediskem volného času ATLAS  

a BIOS, Přerov, příspěvkovou organizací Olomouckého kraje,  

které pravidelně finančně podporuje v rámci dotačních programů pro oblast 

sportu, volného času a kultury. Středisko volného času zajišťuje pro děti, 

mládež i dospělé různé druhy kroužků, pravidelných či příležitostných 

činností. Provozuje aktivity v šesti odděleních: taneční škola, kultura, 

tělovýchova, jazyková škola a speciální pedagogika, chovatelství  

a ekologická výchova a dopravní výchova a polytechnické kroužky, přičemž 

u dopravní výchovy se nejedná o kroužky ani zájmové útvary, ale o nabídku 

výukových programů pro základní školy.  
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Podpora sportovní profilace mateřských škol 

S ohledem na existenci podpory sportovního zaměření základních škol  

se nabízí obdobným způsobem rozvíjet i pohybové dovednosti dětí již  

v předškolním věku v mateřských školách. Rada města Přerova podpořila 

prospěšnost tohoto propojení již v roce 2016 a vyzvala mateřské školy, 

které budou mít zájem o užší profilaci nebo zaměření k předložení svých 

projektů, a zároveň nabídla mateřským školám finanční podporu těchto 

záměrů ze strany města. Záměrem MŠ je podporovat rozvoj pohybových 

dovedností dětí, zlepšovat jejich fyzickou zdatnost a vést je ke zdravému 

životnímu stylu. 

Tento postup je plně v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, který řeší vytváření podmínek 

pro rozvoj nadání dětí.  

Rozvoj profilace mateřských škol je zakotven i v Koncepci rozvoje 

školství statutárního města Přerova pro období 2019 až 2024,  

v níž jsou schválena následující opatření:  

1. Pokračovat ve finanční podpoře stávajících projektů mateřských škol 

směřujících k jedinečnosti nabízených činností pro děti (minitenis, 

bruslení, atletika…) a umožnit jejich vznik a fungování v dalších 

mateřských školách. 
 

2. Podporovat sportovní činnosti na sportovištích ve vlastnictví města 

Přerova (bruslení, plavání…). 

 

MŠ Kouřílkova (včetně odloučeného pracoviště MŠ Jasínkova) 

zpracovala záměr mateřské školy s všestranným sportovním zaměřením, 

jehož cílem je od školního roku 2016/2017 podporovat rozvoj pohybových 

dovedností dětí, zlepšovat jejich fyzickou zdatnost a vést je ke zdravému 

životnímu stylu. Tento záměr je součástí školního vzdělávacího programu  

a je určen pro děti od 4 let. Ředitelka mateřské školy využila výhodné 

dostupnosti zimního stadionu a městské sportovní haly a společně 

s partnery HC ZUBR Přerov z.s. a Základní školou Přerov, Želatovská 8 

vstoupila do projektu „S kamarády nás svět baví“. Výše uvedení partneři 

projektu poskytují mateřské škole lektory, kteří pomáhají s vedením 

bruslení na ledě v zimním období, in-line bruslení v letním období, 

sportovních pohybových her, míčových her a základů atletiky. Z provozního 
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příspěvku zřizovatele uhradí škola za kalendářní rok finanční prostředky 

v maximální výši 95 tis. Kč. 

 

MŠ U tenisu zpracovala projekt „Hrajte s námi minitenis” zaměřený  

na komplexní a harmonický vývoj mladého člověka pomocí sportovních 

pohybových aktivit s hlavním zaměřením na sport tenis. Mateřská škola 

navázala na déle než 10letou spolupráci s Tenisovou školou  

Huťka  Doseděl, s.r.o., a společně usilují o rozvoj minitenisu v Přerově. 

Uvedený projekt se stal součástí školního vzdělávacího programu a je určen 

pro všechny děti mateřské školy. Výuka pohybových dovedností probíhá 

v prostorách mateřské školy a sportovní akce a turnaje jsou organizovány 

na tenisových dvorcích v nedalekém tenisovém areálu TK PRECHEZA Přerov 

z.s. MŠ U tenisu má zajištěno vícezdrojové financování předloženého 

projektu a z provozního příspěvku zřizovatele každoročně uhradí finanční 

prostředky v maximální výši 52 tis. Kč. 

 

MŠ Kozlovská, MŠ Optiky, MŠ Pod Skalkou, MŠ Čekyně, MŠ Vinary  

a MŠ Sokolská se připravují zapojit do projektu „Sportujeme ve školce”, 

který připravil Sportovní klub Žeravice. Projekt si klade za cíl zvýšení 

pohybové aktivity u dětí předškolního věku, získání základních pohybových 

dovedností a seznámení se s míčem a dalším sportovním náčiním. Uvedené 

činnosti bude hravou a zábavnou formou koordinovat profesionální trenérka 

a instruktorka v modernizovaném sportovním areálu v Žeravicích. Náplní 

jednotlivých lekcí budou zejména základy atletiky, gymnastiky a míčových 

her. V případě úspěšného vyhodnocení pilotního projektu budou uvedené 

aktivity zahrnuty do školních vzdělávacích programů mateřských škol  

a statutární město Přerov se bude částečně podílet na spolufinancování 

nákladů projektu.  

 
 

Tabulka 7: Podpora sportu na MŠ – profilace  

Mateřské školy 

Příspěvky v letech 2017 - 2021 v Kč 

2017 

(skutečnost) 

2018  

(skutečnost) 

2019 

(skutečnost) 

2020 

(skutečnost) 

2021 

(rozpočet) 

Kouřílkova 2        

sportovní aktivity 95 000,00     95 000,00     95 000,00 95 000,00 95 000,00 

U tenisu 2        

tenis 

                          

-       51 605,00     51 605,00 51 605,00 51 605,00 

Celkem 95 000,00     146 605,00     146 605,00 146 605,00 146 605,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4 Strategické cíle a priority města Přerova v oblasti sportu  
 

Cíl 1 Vyhlášení Dotačních programů statutárního města 

Přerova v oblasti sportu a volného času 

 

Opatření 1 Podpora Dotačních programů statutárního města 

Přerova v oblasti sportu a volného času 

Popis 

opatření 

Dotační program A, B na podporu sportu  

je zaměřený na finanční podporu: 

 sportovní činnosti, aktivit a reprezentace dětí 

a mládeže do 18 let, 

 organizace sportovních akcí, 

 provozu, rozvoje a obnovy sportovních zařízení, 

včetně jejich vybavení. 

 

Dotační program A, B na podporu volného času  

je zaměřený na finanční podporu: 

 projektů orientovaných na aktivní využití volného 

času dětí a mládeže všech věkových kategorií, 

 činnosti dětských a mládežnických organizací  

a spolků,  

 činnosti a projektů různých zájmových subjektů 

sdružujících příslušníky všech věkových kategorií 

(např. rybáři, mykologové, astronomové, hasiči, 

šachisti apod.), 

 volnočasových vzdělávacích programů a projektů, 

 provozu volnočasových zařízení, 

 účasti a pořádání významných soutěží, výstav  

a přehlídek v oblasti volného času. 

 

Dotační program C na podporu vrcholového  

a výkonnostního sportu dospělých 

je zaměřený na finanční podporu: 

 sportovní činnosti a reprezentace dospělých, 

 organizaci sportovních akcí dospělých. 

 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

Pokračovat ve vyhlašování všech dotačních 

programů statutárního města Přerova pro oblast 

sportu a volného času. Usilovat o navýšení objemu 
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finančních prostředků o výši inflace za podmínky 

finančního krytí. 

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

Statutární město Přerov 

Finanční 

zdroje 

Rozpočet statutárního města Přerova 

 

 

Cíl 2 Podpora investičních projektů sportovních klubů 

 

 

Opatření 1 Podílet se na spolufinancování významných 

investičních projektů sportovních klubů 

Popis 

opatření 

Statutární město Přerov se velmi často podílí  

na spolufinancování investičních projektů jednotlivých 

sportovních klubů. Předpokladem schválení takového 

záměru zastupitelstvem je získání finančních prostředků 

z výzev a dotačních programů Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy nebo Olomouckého kraje  

či jiného zdroje. V žádosti o dotaci z prostředků 

Statutárního města Přerova je žadatel povinen uvést, 

v jaké výši má své vlastní zdroje a které další subjekty 

mu schválily dotaci nebo daly příslib. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

V prvé fázi schválit záměr spolufinancovaní 

investičních projektů sportovních klubů z rozpočtu 

statutárního města Přerova s předpokladem 

zajištění jejich vícezdrojového financování  

a až po doložení rozhodnutí o poskytnutí dotace  

od většinového poskytovatele dotace, schválit 

podporu města s podmínkou finančního krytí  

z rozpočtu. 

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

Statutární město Přerov  

Finanční 

zdroje 

Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, 

evropské zdroje, ostatní zdroje a vlastní zdroje žadatele 
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Cíl 3 Podpora sportovního zaměření základních škol  

a sportovní profilace mateřských škol 

 

Opatření 1 Podpora sportovního zaměření základních škol  

a sportovní profilace mateřských škol 

Popis 

opatření 

Statutární město Přerov podporuje sportovní aktivity 

základních a mateřských škol, zejména posílením 

provozních příspěvků, například na úhradu bazénu  

pro žáky zařazené do plaveckých tříd nebo příspěvky  

na pronájmy sportovišť, podporu trenérů, správců hal 

a správců hřišť. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

Pokračování v podpoře sportovního zaměření 

základních škol a sportovní profilace mateřských 

škol. 

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

Statutární město Přerov 

Finanční 

zdroje 

Rozpočet statutárního města Přerova 

 

 

Cíl 4 Podpora zájmového vzdělávání 

 

 

Opatření 1 Podpora zájmového vzdělávání v základních 

školách 

Popis 

opatření 

Statutární město Přerov z vlastního rozpočtu 

dlouhodobě podporuje široké spektrum zájmových 

kroužků  

na základních školách, které jsou realizovány v rámci 

zájmového vzdělávání ve školních družinách. Tímto 

způsobem se snaží nabídnout všem žákům základních 

škol kvalitní a odborně vedené kroužky, které jim 

umožní smysluplné trávení volného času bez výrazného 

zatížení rodinných rozpočtů. Z celkového počtu finančně 

podporovaných kroužků je cca 30 % sportovně 

zaměřených.  

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

Podpora zájmového vzdělávání v základních 

školách a usilování o zachování činnosti Střediska 

volného času při Základní škole J. A. Komenského 
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a Mateřské škole, Přerov - Předmostí, Hranická 14 

Předmostí. 

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

Statutární město Přerov 

Finanční 

zdroje 

Rozpočet statutárního města Přerova 

 

 

Cíl 5 Podpora modernizace a obnovy sportovních ploch 

a jejich vybavení při školách  

 

Opatření 1.1 Podpora modernizace, obnovy a budování 

sportovních zařízení při základních školách – další 

rekonstrukce školních hřišť 

Popis 

opatření 

Statutární město Přerov podporuje sportovní aktivity 

veřejnosti, například zpřístupnění zrekonstruovaných 

ploch venkovních hřišť základních škol veřejnosti. 

Aktivní trávení volného času nabízí všem zájemcům 

základní školy Trávník, Velká Dlážka, Svisle, Za Mlýnem, 

Želatovská a U Tenisu, které již mají k dispozici 

zrekonstruovaná školní hřiště s umělým povrchem  

a nabízí je k využití veřejnosti.  
 

Rada města Přerova každoročně schvaluje výše úhrad  

za užívání školních hřišť veřejností a ceny pro osoby 

starší 18 let se pohybují mezi 100 – 150 Kč za hodinu 

užití sportoviště. Všechny děti a mládež do 18 let 

mají vstup zdarma. 

Do budoucna je třeba zrekonstruovat hřiště ZŠ a MŠ 

Hranická a ZŠ Boženy Němcové. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

Usilovat o zařazení rekonstrukce dalšího školního 

hřiště do plánu investičních akcí. 

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

Statutární město Přerov 

Finanční 

zdroje 

Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, 

evropské zdroje, ostatní zdroje 
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Opatření 1.2 Zajištění finanční podpory oprav a údržby školních 

tělocvičen a jejich sportovního vybavení  

Popis 

opatření 

Statutární město Přerov podporuje využívání školních 

tělocvičen pro volnočasové aktivity dětí a žáků v rámci 

kroužků a dalších aktivit organizovaných sportovními 

kluby a organizacemi, které se odehrávají 

v pronajímaných tělocvičnách a jejich zázemí – šatny, 

sprchy apod. ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Hranická,  

ZŠ Trávník a ZŠ Za mlýnem pronajímají malou  

a velkou tělocvičnu. ZŠ Svisle, ZŠ Velká Dlážka  

a ZŠ Želatovská pronajímají velkou tělocvičnu.  

ZŠ U tenisu pronajímá tělocvičnu a gymnastickou halu. 

Výše úhrad za užívání školních tělocvičen a sportovního 

zázemí škol veřejností se pohybují mezi 220 – 280 Kč  

za hodinu užití sportoviště. 

 
Za účelem udržitelnosti tohoto sportovního zázemí škol, 

a to i pro širší veřejnost, je nutné tyto prostory udržovat, 
obnovovat a dle potřeby v delším časovém horizontu i 

rekonstruovat. 
  

Statutární město Přerov jakožto zřizovatel základních 

škol přispívá na údržbu těchto prostor v rámci 

provozního příspěvku základních škol. V kompetenci 

orgánů města je pak zajistit navýšení rozpočtu  

pro oblast školství na zajištění údržby a oprav tělocvičen 

základních škol včetně údržby jejího vybavení. V případě 

nutnosti finančně náročných investic do rekonstrukce 

tělocvičen bude nutné hledat finanční zdroje v rozpočtu 

zřizovatele nebo poskytovatelů dotací. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

Hledání dalších finančních zdrojů na údržbu, 

opravy a rekonstrukce tělocvičen základních škol 

včetně jejich vybavení. 

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

Statutární město Přerov 

Finanční 

zdroje 

Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, 

evropské zdroje, ostatní zdroje 
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Cíl 6 Systematické financování oprav a údržby majetku 

města určeného ke sportovnímu vyžití občanů 

města Přerova  

 

Opatření 1.1 Podpora modernizace a obnovy sportovních 

zařízení v majetku města spravovaných 

společností Sportoviště s.r.o. 

Popis 

opatření 

Statutární město Přerov podporuje sportovní aktivity 

profesionálních sportovců i široké veřejnosti tím,  
že prostřednictvím společnosti Sportoviště Přerov, s.r.o. 

zajišťuje správu sportovních areálů ve svém majetku. 
Jedná se o Plavecký areál Přerov, Koupaliště Penčice, 

Městskou sportovní halu a Zimní stadion. V nejbližší 
době se jedná např. o opravy chladící věže  

a rekonstrukce šaten a zázemí zimního stadionu.    

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

Při přípravě rozpočtu pravidelně usilovat  

o zajištění finančního krytí oprav, údržby  

a nutných rekonstrukcí.  

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

Statutární město Přerov a Sportoviště s.r.o. 

Finanční 

zdroje 

Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, 

evropské zdroje, ostatní zdroje 

 

Opatření 1.2 Opravy, údržba a rekonstrukce dětských hřišť 

v majetku města včetně dětských hřišť  

a sportovišť v místních částech Přerova  

Popis 

opatření 

Pro zajištění volnočasových aktivit nejmladší generace 

usilovat o celkové revitalizace ploch dětských hřišť  

a to včetně modernizace jejich vybavení. Tam kde to 

bude prostorově vhodné vytvářet i plochy pro aktivní 

využití volného času pro dospělé obyvatele města  
a seniory v rámci podpory generačního soužití. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

Při přípravě rozpočtu usilovat o zajištění 

finančního krytí.  

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

Statutární město Přerov, vlastník nebo uživatel hřiště  

a sportoviště  

 

Finanční 

zdroje 

Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, 

evropské zdroje, ostatní zdroje 
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Cíl 7 Dlouhodobé vize k rozvoji a modernizaci 

sportovních zařízení  

 

Opatření 1.1 Podpora dlouhodobého záměru statutárního 

města Přerova – vybudování víceúčelové 

sportovní haly 

Popis 

opatření 

V souladu se Strategickým plánem rozvoje statutárního 

města Přerova pro období 2021 – 2027, město Přerov 

dlouhodobě podporuje záměr vybudování víceúčelové 

sportovní haly.   

Statutární město Přerov se bude nadále zabývat 

záměrem a hledáním možnosti vybudování víceúčelové 

sportovní haly ve vhodné lokalitě zajištěním finančních 

zdrojů na vybudování a provoz víceúčelové sportovní 

haly a vytipováním sportovních odvětví, pro které bude 

určena. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

Projednání dlouhodobého záměru vybudování 

nové víceúčelové sportovní haly nebo 

rekonstrukce některé ze stávajících hal. 

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

Statutární město Přerov, popřípadě jiný subjekt  

ve spolupráci se statutárním městem Přerov 

Finanční 

zdroje 

Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, 

evropské zdroje, ostatní zdroje 

  

  

Opatření 1.2 Podpora vybudování druhé tréninkové ledové 

plochy  

Popis 

opatření 

Statutární město Přerov bude spolupracovat při hledání 

možností vedoucích k naplnění záměru na vybudování 

druhé tréninkové ledové plochy a to včetně vytipování 

vhodné lokality. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

Projednání záměru na umístění a vybudování 

druhé tréninkové ledové plochy. 

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

Statutární město Přerov ve spolupráci s HC ZUBR 

Přerov, popřípadě další subjekt ve spolupráci  

se statutárním městem Přerov 

Finanční 

zdroje 

Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, 

evropské zdroje, ostatní zdroje 
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5 Závěr  

 

Pohyb byl v minulosti pro člověka životně důležitou nutností a naprosto 

přirozenou každodenní aktivitou, která mu pomáhala zajišťovat základní 

životní potřeby. Postupným vývojem společnosti a její modernizací dochází 

k neustálému usnadňování života člověka, což vede k jeho stále větší 

pohodlnosti. Moderní způsob života v mnoha případech nutí člověka k tomu, 

aby se hýbal (a namáhal) co nejméně. Dříve lidé velice často vykonávali 

fyzicky náročné práce, které nahrazovaly dnešní potřebu aktivního pohybu 

nebo sportovní činnosti. V současné době velké procento obyvatel vykonává 

práci duševní v sedě nebo má k dispozici moderní robotické a automatické 

nástroje.     

Většina lidí v každém věku má k dispozici přebytečnou energii,  

kterou je žádoucí spalovat pohybem a tím přirozeně posilovat vlastní 

organismus. Pokud lidské tělo něco nepotřebuje nemá důvod to udržovat  

v dobrém stavu. To platí nejen pro svaly, ale i pro kapacitu plic, kondici 

kardiovaskulárního systému, pevnost kostí, pohyblivost kloubů… 

Statutární město Přerov chápe důležitou roli sportu v dnešní moderní době 

a pro svůj rozvoj potřebuje vitální obyvatele, kteří budou mít možnost 

realizovat své volnočasové aktivity v odpovídajících sportovních zařízeních 

a upravených venkovních plochách.  

Úspěšné a kvalitní sportovní kluby v různých sportovních odvětvích vytváří 

vždy pozitivní obraz o daném městě. Sporty, které jsou schopny se prosadit 

na vrcholové úrovni, velice dobře reprezentují město Přerov a mohou 

napomoci k jeho zviditelnění v mediálním prostoru. Sport je stále častěji 

využíván i jako efektivní nástroj rozvoje města a záměrů souvisejících 

s cestovním ruchem. To úzce souvisí s přítomností profesionálních 

(diváckých) sportů, realizací atraktivní sportovní infrastruktury a pořádáním 

sportovních akcí regionálního, republikového i mezinárodního významu. 

Vhodné zázemí pro rekreační sport se stává standardem, který umožní 

aktivní trávení volného času všem, kteří nechtějí zatěžovat své tělo 

vysokými tréninkovými dávkami výkonnostních sportů. Statutární město 

Přerov disponuje kvalitní sítí sportovních zařízení, která umožňují spolkům, 

školám i veřejnosti kvalitní a všestranné sportovní vyžití.  

Pohyb a sport jsou nutnou součástí zdravého životního stylu a jeho 

dostupnost široké veřejnosti je vizitkou moderního města. 
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