DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro schůzi Zastupitelstva města Uherské Hradiště konaného dne 7.8.2017
Rekonstrukce sportovního areálu sídliště Mojmír
Důvod předložení:
Projednání a schválení podání žádosti o dotaci na akci Rekonstrukce sportovního areálu sídliště Mojmír v rámci
Státní podpory sportu 2017/2018 prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).
Základní fakta:
MŠMT vyhlásilo dne Program státní podpory sportu 2017/2018, v rámci kterého by město chtělo získat dotaci
na výše uvedenou akci. Usnesení zastupitelstva schvalující podání žádosti a spolufinancování akce je
nezbytnou podmínkou žádosti.
Letos město podalo žádost o dotaci z tohoto dotačního programu, jak je ovšem známo, původní program byl
z důvodu netransparentního rozdělování dotací na MŠMT zrušen a dne 30.06.2017 vyhlášen v nové podobě.
Termín pro podání žádosti je stanoven na 15.8.2017.
Předkládaný záměr řeší rekonstrukci sportovního areálu, doplnění a rozšíření některých sportovních sektorů
tak, aby jeho využití bylo ze sportovního hlediska maximální a areál sloužil pro přístup široké veřejnosti.
Konkrétně se jedná o kompletní rekonstrukci atletické dráhy o 4 drahách s následnou pokládkou umělého
sportovního povrchu typu tartan, využití plochy uvnitř oválu s povrchem tráva III. generace, rekonstrukce a
přemístění skoku do dálky s využitím jedné dráhy atletického oválu a doskočištěm v obou směrech, dále
pokládku umělého sportovního povrchu na stávající asfaltovou plochu dvou stávajících hřišť s multifunkčním
využitím, doplnění o skok vysoký, vrh koulí a umístění venkovních posilovacích strojů.
Nově bude vytvořeno zázemí sportovního areálu jako jsou šatny, sociální zázemí včetně napojení na
inženýrské sítě, vybudování parkoviště, plochy pro úschovnu kol a mopedů.
Součástí stavebních prací je rovněž oplocení areálu, vybudování sedacích ploch a umístění mobiliáře, areálové
orientační osvětlení, vybudování rozvodů sítí, zasakovacích objektů, komunikací a sadových úprav.
Podání žádosti pro rok 2017 bylo schváleno zastupitelstvem města 05.12.2016. Tato projektová žádost se
podává ve stejné podobě s předpokládaným rozpočtem 28,0 mil. Kč (vč. DPH) dle projektové dokumentace.
Na akci již bylo vydáno stavební povolení s nabytím právní moci dne 23.09.2016.
Dotace z programu MŠMT se poskytuje do výše 60 % způsobilých výdajů a protože vlastní podíl tentokráte
není hodnotícím kritériem, bude žádost podána na maximální výši, tj. s požadovanou dotací 16,8 mil. Kč.
Pozn. V době podání žádosti o dotaci a zpracování tohoto materiálu probíhá výběrové řízení na zhotovitele a
není znám vítěz veřejné zakázky ani nabídková cena. Realizační náklady tak mohou být odlišné oproti
předpokládanému rozpočtu dle PD.
Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:
Klikněte sem a zadejte text.
Závěr – doporučení zpracovatele:
Útvar městského architekta doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti na rekonstrukci
sportovního areálu Mojmír v rámci Státní podpory sportu 2017/2018 financované prostřednictvím MŠMT dle
návrhu.

Zpracoval:
Mgr. Pavel Hubáček
Útvar městského architekta, oddělení rozvoje města
V Uherském Hradišti 19.07.2017
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