
Pořadové číslo:  25/7 

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 02.06.2022 

Návrh pro 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 6. 2022 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, 1. náměstek primátora 

Navrhovatel:  Mgr. Petr Kouba, 1. náměstek primátora 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Poskytnutí mimořádné individuální dotace – FBC Přerov, z.s. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí mimořádné individuální dotace ve výši 450.000 Kč subjektu FBC 

Přerov, z.s., IČ: 05207916, se sídlem Na Hrázi 781/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na 

spolufinancování pořízení rozkládacího sportovního povrchu v roce 2022, a to pod 

podmínkou schválení rozpočtového opatření, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.07.2022 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 320 839,6 * - 450,0 320 389,6 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

45,0 * + 450,0 495,0 

* počáteční stavy navazují na jiné návrhy 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

40 078,9 * + 450,0 40 528,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 



 

3. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k podpisu veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí individuální dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené 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 výše uvedené dotace. Převedeny budou zdroje z 

rezervy města na nerozpočtované výdaje. Je na zvážení orgánu města, zda schválí poskytnutí dotace v 

plně navržené výši, a to s ohledem na skutečnost, že město by se tak podílelo na úhradě téměř ve výši 

¾ celkové ceny.  

 

Důvodová zpráva: 

Subjekt FBC Přerov, z.s., IČ: 05207916, se sídlem Na Hrázi 781/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

žádá o poskytnutí mimořádné individuální investiční dotace ve výši 450.000 Kč na pořízení 

rozkládacího umělého sportovního povrchu do malé sportovní haly na adrese U Tenisu 3250/16 v roce 

2022. 

  

Sportovní hala má nového vlastníka firmu AUTO - MOTO Jelínek, s.r.o., která spravuje tzv. velkou i 

malou sportovní halu v Přerově. V rámci již realizovaných nutných oprav bylo instalováno nové 

osvětlení a provedeno zateplení malé haly, velká hala byla vybavena kamerami pro online přenosy. 

Firma AUTO - MOTO Jelínek, s.r.o., do uvedených oprav investovala 1,5 milionu a další opravy 

budou dle sdělení vlastníka následovat. 

  

Zastupitelstvo města Přerova již v roce 2017 spolufinancovalo částkou ve výši 340.000 Kč pořízení 

obdobného rozkládacího povrchu do velké sportovní haly, která je jedinou halou v Přerově splňující 

rozměrové požadavky na provozování sportovní činnosti ve sportovních odvětvích jako je florbal, 

házená a kopaná. Tato hala je dlouhodobě kapacitně přetížena.  

  

Pořízením umělého skládacího povrchu na malou tréninkovou halu dojde ke zvýšení kapacity krytých 

sportovišť v Přerově a současně i k uvolnění prostorových kapacit tělocvičen přerovských škol pro 

jiné sporty nebo zájemce z řad veřejnosti. 

  

Rozkládací povrch v kombinaci s již realizovaným zateplením malé haly umožní:  

 větší komfort a využití tréninkové haly i v zimním období (florbal, minitenis, babytenis – profilace 

MŠ U Tenisu, badminton, nohejbal, lukostřelba…), 

 pronájem malé haly v dopoledních hodinách pro žáky ZŠ U Tenisu, která se dlouhodobě 

sportovně profiluje a má sportovní třídy ve všech ročnících (podpora a zájem zřizovatele), 

 v případě realizace umělého povrchu uvolní spolek FBC Přerov čtvrteční nájem ve velké hale v 

délce 5,5 hodin,  

 povrch se ve čtvrtek nebude skládat a rozebírat a tenis bude mít k dispozici 3 kurty 6,5 hodin – 

celkem o 19,5 hodin týdně více, 

 florbal by přesunul tréninky v rozsahu 20 hodin týdně ze školních tělocvičen do malé haly a tím se 

uvolní další kapacity pro jiné zájmové organizace nebo sportující amatérskou veřejnost. 

  

Žadatel o mimořádnou dotaci předpokládá tento návrh financování rozkládacího sportovního 



umělého povrchu:  
AUTO - MOTO Jelínek, s.r.o., 110.000 Kč 17,4 % 

OPROJEKT s.r.o. (sponzor) 20.000 Kč 3,2 %  

FBC Přerov, z.s. 53.302 Kč 8,4 % 

Statutární město Přerov 450.000 Kč 71,0 % 

Celkem 633 302 Kč 100,0 % 
  

Kalkulace sportovního povrchu vč. DPH:  
Sportovní povrch 38 x 18,3 543.762 Kč 

Doprava 6.050 Kč 

Vyznačení hřiště (všechny sporty) 53.240 Kč 

Montáž 30.250 Kč 

Celkem 633.302 Kč  
Navržené řešení nabízí nejen zkvalitnění tréninkového procesu sportovních oddílů, které dlouhodobě 

tyto využívají prostory obou hal, ale rozšíří i variabilitu tělesné výchovy na ZŠ U Tenisu a sportovní 

profilaci MŠ U Tenisu. Možnost sportovat na kvalitních površích i v zimním období je dobrá zpráva 

pro dosud neuspokojené zájemce, protože pořízením umělého povrchu do malé haly se jejich šance na 

získání nájemní smlouvy v tělocvičnách zvyšují.  

 

 


