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Závěrečná zpráva k poskytnuté dotaci na rekonstrukci zázemí velodromu  č. PVMU 88228/2018 60 

ze dne 26.06.2018  na : 

1 400 000 Kč. 

 

SKC Prostějov z.s. zahájil v roce 2016 rekonstrukci-modernizaci šaten a zázemí Prostějovského 

velodromu, které se nacházelo v havarijním nepoužitelném stavu. Toto zařízení je majetkem města 

Prostějova. Po dohodě s vedením Statutárního města Prostějov a vedením Olomouckého kraje 

byla rekonstrukce naplánována do tří etap – tří let. Rekonstrukce zázemí velodromu byla 

plánována ve výši 12.700.000 Kč s tím, že bude financovaná z prostředků Statutárního města 

Prostějov a Olomouckého kraje. 

 

       V roce 2016 byla zahájena první etapa rekonstrukce, která byla financována především 

z dotace Statutárního města Prostějova 3.000.000,- a OL kraje 1.000.000,- Proběhla demolice 

zchátralých objektů, byly zahájeny stavební práce. Byly zhotoveny základy a zahájeny práce na 

hrubé stavbě. První etapa byla dokončena dle plánu. Proinvestováno bylo 4.000.000,- Kč. 

 

       V roce 2017- druhá etapa zdárně pokračovala podle plánu, byla dokončena hrubá stavba 

včetně oken a fasády. Byla provedena elektroinstalace, montáž topení, dostavba vnitřních prostor 

atd.  

V první a druhé etapě bylo celkem proinvestováno plánovaných 8 000 000 Kč a to 6 000 000 Kč z 

města Prostějova a 2 000 000 Kč z OL kraje. 

 

       Třetí etapa byla na základě před financování Statutárním městem Prostějov ve výši 

3.000.000,- Kč z důvodu plynulého pokračování prací zahájena již v říjnu 2017 a probíhá podle 

plánu.  
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Tato třetí – poslední etapa byla dokončena v druhé polovině roku 2018 ve výši 1 401 482,85,-  

částka byla překročena o 1 482,85,- tuto částku uhradilo SKC Prostějov z.s.  z vlastních zdrojů. 

 

Ve třetí závěrečné  etapě byly dodělány vnitřní práce, podlahy, linolea, sociální zařízení, balkón, 

dokončená elektroinstalace, požární zabezpečení atd.    

 

V Prostějově dne 19.11.2018 

 

Předseda klubu 

Petr Šrámek  

 

 

        

 

 

 

 

  


