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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 20          dne 26.09.2022                    OISM202203R 

 
 

Žádost o dotaci z Národní sportovní agentury na projekt rekonstrukce 

atletického oválu a výměna umělého povrchu na letním stadionu 

 

Město Milevsko disponuje na letním stadionu od roku 1956 atletickým oválem, jež obklopuje 

travnatou plochu fotbalového hřiště, součástí atletického oválu je také několik sektorů, které 

slouží pro skok daleký, skok vysoký a vrh koulí. Povrch atletického oválu je tvořen antukou, je 

na něm 6 drah pro běh na 100 m a 4 dráhy pro běh na 400 m. Vzhledem k tomu, že je ovál již 

několik let ve špatném stavu, byl zpracován projekt, který řeší rekonstrukci celého atletického 

oválu. V sousedství atletického oválu je fotbalové hřiště s umělým trávníkem, který již také 

nesplňuje parametry pro vyšší fotbalové soutěže a je nutné umělý povrch rekonstruovat. 

V současné době je možné podat žádost o dotaci u Národní sportovní agentury ve dvou 

výzvách. 

Pro výzvu č 20/2022 Standardizovaná infrastruktura platí pravidla v příloze č. 1,  

Míra dotace je 70 % celkových způsobilých výdajů, v tomto případě, za předpokladu, že by 

veškeré výdaje byly uznány jako způsobilé, by se jednalo o dotační částku cca 27 mil. Kč. 

Vlastní podíl města by tak činil 30 %, tedy cca 11 mil. Kč.   

Vlastní zdroje mohou být kryty i z prostředků poskytnutých jiným samosprávným celkem 

například JČK investičním fondem. 

Datum ukončení příjmu žádostí je 31.10.2022. 

Po konzultaci s agenturou Business Benefit s.r.o., která pro nás zpracovává projektovou žádost 

a s jednatelem SPOS Ing. Pavel Stejskalem vznikla otázka, zda dokážeme splnit kritéria pro 

výzvu č. 20/2022 Standardizovaná infrastruktura, kde mají sportoviště v kategorii IV 

obsahovat: 

6 drah na 400 m a 6 drah na 100 m nebo 110 m překážek; projektováno 4 dráhy na 400 m a 6 

drah na 100 m 

2 zařízení pro skok daleký a trojskok, a to ještě s doskočištěm na obou koncích; projektováno 

je jedno zařízení s jedním doskočištěm 

2 zařízení pro skok vysoký; projektováno 1 zařízení 

2 zařízení pro skok o tyči s možností přistávací plochy na každém konci; projektováno jedno 

zařízení s přistávací plochou z jedné strany 

1 zařízení na sportovišti a 1 ještě mimo Kombinované zařízení hodu diskem a kladivem 

(klec); je projektováno jedno zařízení v rámci sportoviště 

1 zařízení pro hod oštěpem; je projektováno, splňujeme 

2 zařízení pro hod koulí; projektováno 1 zařízení 

Ještě jsou zde další podmínky, které bychom tak nějak splnily. 

 

Protože sportoviště na letním stadionu tyto standardy nesplňuje, je tu ještě možnost požádat o 

dotaci pro specifickou výzvu č.19/2022 Regiony ÚSC 2022, kde platí pravidla uvedená 

v příloze č.2  

Účelem dotace je technické zhodnocení sportovních zařízení včetně jejich zázemí, které náleží 

ke sportovnímu zařízení,   

Míra dotace je 50 % celkových způsobilých výdajů, za předpokladu, že by veškeré výdaje byly 

uznány jako způsobilé, by se jednalo o dotační částku cca 19 mil. Kč. Vlastní podíl města by 
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tak činil 50 %, tedy také cca 19 mil. Kč. Vlastní zdroje v tomto případě 50 % mohou být kryty 

i z prostředků poskytnutých jiným samosprávným celkem například JČK investičním fondem. 

Datum ukončení příjmu žádostí je už 16.10.2022,   

 

Agentura Business Benefit s.r.o., i jednatel SPOS Ing. Pavel Stejskal navrhují ještě 3. variantu 

žádosti tuto akci rozdělit a o rekonstrukci atletického oválu požádat ve výzvě č. 19/2022 

Regiony ÚSC 2022, i přesto že z této výzvy je možné dostat pouze 50 % dotace to je cca 15 

mil. Kč a o dotaci na projekt výměny umělého povrchu na fotbalovém hřišti požádat ve výzvě 

20/2022 Standardizovaná infrastruktura, kde budeme schopni splnit parametry sportoviště a 

můžeme získat 70 % dotace to je cca 6 mil. Kč. 

 

Povinné dokumenty pro podání žádosti jsou u obou výzev stejné, mimo jiné, pravomocné 

stavební povolení a usnesení zastupitelstva o zajištění vlastního finančního podílu.   

V případě podání žádosti o dotaci do výzvy č. 19/2022 Regiony ÚSC 2022, by usnesení 

zastupitelstva muselo být nejpozději do 15.10.2022. 

 

Vzhledem k časovému harmonogramu a možnosti rozložit realizaci celého projektu do konce 

roku 2024, OISM doporučuje realizovat akci v roce 2023. V současnosti je tato akce zařazena 

ve střednědobém rozpočtovém výhledu na rok 2023. 

___________________________________________________________________________ 

Zpracovatel: Ing. Marie Kolářová, 20.09.2022 

 


