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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 17.12.2014

Předloha pro 2. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 29. 12. 
2014

Předkladatel: Bc. TOMÁŠ NAVRÁTIL, náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ROMANA POSPÍŠILOVÁ, vedoucí odboru sociálních věcí a 
školství
PETR HRBEK, vedoucí oddělení školství a mládeže

Název materiálu:

„Školy v přírodě“ – Projekt realizace zotavovacích pobytů pro žáky základních škol 
zřízených statutárním městem Přerovem ve školním roce 2014/2015

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje „Školy v přírodě“ - Projekt realizace zotavovacích pobytů pro žáky 
základních škol zřízených statutárním městem Přerovem ve školním roce 2014/2015, 
včetně podmínek financování tohoto projektu. 
Znění projektu, včetně podmínek jeho financování je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2015

2. schvaluje předfinancování části nákladů škol v přírodě – zotavovacích pobytů 
uvedených v bodě 1. tohoto usnesení ve školním roce 2014/2015 pro žáky z rodin v 
hmotné nouzi, a to ve výši dávky pomoci v hmotné nouzi – mimořádné okamžité 
pomoci v jednotlivém daném případě. Uvedené předfinancování části nákladů škol v 
přírodě nepřekročí celkovou částku 150 000,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2015

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:



Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 5. schůzi konané dne 11. 12. 2014, přijala usnesení 
91/5/9/2014 a podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Odbor sociálních věcí a školství:

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 
Zotavovací pobyty s finančním příspěvkem města Přerova budou dostupné většímu počtu 
žáků. Pobyty ve zdravotně příznivém prostředí pozitivně ovlivní zdraví dětí a budou mít i 
sociální efekt, dojde k upevnění vztahů ve třídě, žáci získají zkušenosti s odloučením od 
rodičů.

Odbor ekonomiky:

V současné době nejsou v návrhu rozpočtu roku 2015 volné zdroje. Nelze odhadnout, jaké 
priority města bude řešit nové zastupitelstvo ve stávajícím volebním období. Mimoto nelze 
opomenout řadu stávajících závazků či schválených záměrů - program IPRM v objemu cca 20 
mil. Kč, opravu střechy na ZŠ Trávník apod. 
Z výše uvedených důvodů odbor ekonomiky při přípravných jednáních nedoporučoval zařadit 
příspěvek na ozdravné pobyty dětí z rozpočtu města, ale využít možnosti získání dotace ze 
SFŽP, která je již zveřejněna, i když až pro další školní rok 2015/2016 a z rozpočtu města krýt 
pouze spolufinancování.
V tomto materiálu je předložen pro rozpočtový rok 2015 návrh financování ozdravných 
pobytů z prostředků města pro školní rok 2014/2015, kde finanční krytí na ozdravné pobyty je 
navrhováno z prostředků, původně vyčleněných na přímé podpory v oblasti sportu a rezervy 
na poskytování mimořádných dotací v průběhu roku 2015. Na další ozdravné pobyty v období 
školních let 2015/2016 a 2016/2017 nebude vyžadována spoluúčast města. Je tedy na zvážení 
orgánů města, zda schválí využití výše uvedených finančních prostředků k účelu zotavovacích 
pobytů. Pokud nebudou předmětné pobyty realizovány, budou finanční prostředky v rámci 
rozpisu rozpočtu vráceny k původnímu účelu.


