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V Novém Městě na Moravě, dne 27. 5. 2019

Věc: Víceúčelový sportovní areál OREL NMNM - žádost o investiční dotaci

Vážení zastupitelé a zastupitelky,

Orel jednota Nové Město na Moravě má připraven investiční záměr na realizaci stavby 
Víceúčelový sportovní areál OREL Nové Město na Moravě. ZM NMNM přijalo na 
zasedání 23. 3. 2015 pod bodem 9) usnesení o podpoře uvedeného záměru a schválilo 
poskytnutí investiční dotace ve výši 1,9 mil. Kč na realizaci za stanovených podmínek.

Na uvedenou stavbu máme prováděcí projektovou dokumentaci a platné stavební povolení. 
Několik let jsme se snažili získat investiční dotaci MŠMT a v březnu 2019 jsme obdrželi 
informaci, že na základě naší poslední žádosti byla na MŠMT ukončena formální kontrola, 
věcné hodnocení a následně byla akce předběžně navržena k financování v rámci Výzvy 
V3 Sport, investice 2019/2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souladu 
s Podprogramem 133D531 Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ. 
V rámci přípravy stavby jsme měli také uzavřené výběrové řízení na dodavatele stavby na 
období tří roků a SOD za cenu 9630 tis. Kč podmíněné poskytnutím dotace MŠMT. Po 
oznámení MŠMT o možnosti dotace nám dodavatel na naši výzvu sdělil, že od uzavřené 
smlouvy o dílo odstupuje. Jako důvod uvedl, že není schopen stavbu realizovat ve stavební 
sezóně 2019 (2020) za nabídkové ceny roku 2016 původního výběrového řízení.
Pro možnost získání dotace jsme tedy urychleně zahájili nové VŘ a ze tří nabídek vybrali 
nového dodavatele stavby, se kterým bude uzavřena SOD za cenu 13275 tis. Kč.
Naše žádost na MŠMT byla podána v parametrech původně platné SOD, nová SOD však 
je na smluvní cenu vyšší s ohledem na stav dodavatelských cen na stavebním trhu 
v současné době. Přislíbená dotace MŠMT toto navýšení nemůže již dokrýt.

Pro dofinancování vzniklého rozdílu se obracíme na město Nové Město na Moravě se
žádostí o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 4,7 mil. Kč.
Předpokládaná skladba financování stavby je následující:

• Celková cena dle SOD: 
o Dotace MŠMT:

13275 tis. Kč
5539 tis. Kč - 42 %

o Vlastní prostředky: 3036 tis. Kč - 23 % 
o Dotace NMNM: 4700 tis. Kč - 35 %
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Stavba je za podmínek MŠMT realizovatelná v období 1. 7. 2019 - 30. 6. 2020. Pro její 
zahájení v roce 2019 je postačující financování z dotace MŠMT a vlastních zdrojů jednoty, 
dotace ze strany města tedy postačí z rozpočtu roku 2020.

Připravovaná stavba je první etapou a je koncipována jako multifunkční společensko- 
sportovní zařízení svého druhu sloužící zároveň jako sídlo Orla jednoty NMNM, která 
doposud sídlí na soukromé adrese. Mělo by doplnit a rozšířit nabídku podobných kapacit ve 
městě, aniž by bylo přímou konkurencí velkým sportovním zařízením na území města. Bude 
možné je využívat např. pro spolkovou činnost, cvičení menších skupin např. maminek 
s dětmi, fitness, jógy či pilates, hraní stolního tenisu až na třech stolech zároveň, klubové 
aktivity typu besed, maloformátových recitálů, přednášek, cestovatelská promítání apod. 
Dále bude možné pořádání firemních akcí či školení.
V další etapě je jako zvláštní stavba v záměru vybudování venkovního hřiště s oficiálními 
rozměry 20x40 m s umělým povrchem pro různé sporty. Pro toto by pak budova poskytovala 
nezbytné provozní zázemí se svými šatnami a sociálními zařízeními. Stavba je koncipována 
jako bezbariérová pro bezpečnou dostupnost všech prostor. Druhá etapa bude řešena 
vlastním rozpočtem a SOD.
Jednota se bude muset vypořádat také s vybavením inventářem a provozními náklady. Také 
z této podmínky vyplývá výše požadované podpory města.
Nabízí se možnost vybudovat na území města nové společensko-sportovní zařízení 
s podstatných příspěvkem státního rozpočtu. Není to situace samozřejmá, spíše 
mimořádná. Poskytnutím dotace města by naše mnohaletá snaha o získání dotačních 
prostředků MŠMT mohla být úspěšně završena.
Orel jednota NMNM bude v roce 2020 slavit 100 let od svého založení v roce 1920. Od té 
doby je s historickými peripetiemi součástí historie i současného života města. V tuto chvíli 
je dominantní florbalový oddíl, který již řadu let poskytuje sportovní vyžití především dětem 
a mládeži z mnoha rodin v Novém Městě na Moravě a jeho okolí. Nový objekt by umožnil 
nabídku činností výrazně rozšířit. Rádi bychom výročí založení jednoty oslavili v novém 
objektu, který by pomohl dalšímu rozvoji činnosti jednoty i veřejného života ve městě.

Jsme připraveni doplnit podané informace na jednání Rady města i následně na jednání 
Zastupitelstva města.

Děkuji Vám za pochopení a věřím ve vstřícné posouzení naší žádosti.

RNDr. Břetislav Wurzel
Orel jednota NMNM, starosta jednoty jednota 2> I
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