
Zápis č. 7

z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova

ze dne 31. 8. 2015

Přítomni: Nepřítomni:

Pavel Košutek --
Ing. Michal Majer Omluveni:
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.
Pavlína Lužová                        Mgr. Bc. Věra Václavíčková
Vladimír Kočara Mgr. Petr Kouba
Mgr. Ivana Grigárková Mgr. Marie Plánková

Hosté:

Bc. Tomáš Navrátil – náměstek primátora
Ludmila Tomaníková - zastupitelka
Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru sociálních věcí a školství
Mgr. Petr Hrbek – vedoucí odd. školství a mládeže

Organizační pracovník:

Dagmar Janásová

Program:

1. Zahájení 
2. Dotační program na podporu oblasti sportu  v Přerově v roce 2016
3. Materiály předkládané do ZM 7. 9. 2015
4. Závěr 

Zápis:

1. Zahájení

Jednání výboru zahájil předseda pan Pavel Košutek prohlášením o jeho řádném svolání 
a zjištěním usnášeníschopnosti. Na základě počtu členů dle prezenční listiny bylo 
konstatováno, že výbor je usnášeníschopný. Byli přivítáni přítomní hosté. Předseda výboru
nechal hlasovat o programu jednání.



Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 7. jednání výboru.

2. Dotační program na podporu sportu v Přerově v roce 2016

Dotační program v oblasti sportu byl částečně upraven a doplněn, tento pozměněný návrh 
odboru SVŠ projednala Rada města Přerova.
Předseda výboru předal slovo Mgr. Pospíšilové, která představila upravený materiál, zmínila 
předchozí požadavky některých členů výboru a seznámila s drobnými úpravami kritérií, které 
byly zapracovány po testování – např. změna počtu bodů u členské základny, počtu družstev 
kolektivních sportů, náročnosti sportovišť. Bod 14 byl konkretizován, bylo konzultováno 
s právním oddělením magistrátu. Listina pro podpisy rodičů byla doplněna ještě potvrzeními, 
která budou moci rodiče vyplnit doma v případě, že do sportovního oddílu s dítětem osobně 
nedochází. Zůstává v platnosti, že 1 bod není roven konkrétní částce v Kč.

Diskuse k dané věci:

Bc. Navrátil uvedl, že v rámci koalice bylo rozhodnuto o sestavení pracovní skupiny, do které 
budou přizváni i zástupci opozice. Skupina vyhodnotí a doplní kritéria a vypracuje případně 
nová pravidla pro rok 2017. Návrh dotačního programu pro rok 2016 byl ve všech oblastech 
schválen Radou města Přerova.

Paní Tomaníková – dotaz na místní části a malé kluby, zda nebudou poškozeny bodovým 
systémem.

Všechny subjekty se budou hodnotit v rámci kritérií a budou muset doložit členskou 
základnu, která je podstatným kritériem.

Termín podání přihlášek – uzávěrka je 23. 10. 2015.

Diskuse nad získáváním podpisů rodičů a nad možným zohledněním trenérů – kvalita práce, 
licence trenérů.

Předseda výboru po ukončení diskuse nechal hlasovat o Dotačním programu 
na podporu oblasti sportu v roce 2016.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – schváleno.

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit 
Dotační program pro rok 2016 v oblasti sportu, a to ve znění schváleném Radou města 
Přerova.



3. Materiály předkládané do ZM 7. 9. 2015

- Oblast školství – Soukromá základní škola Acorn´s & John´s school s.r.o. – poskytnutí 
dotace ve výši 6.500,-- Kč na úhradu části nákladů školy v přírodě organizované v období 
25. – 29. 5.2015.

Diskuse, hlasování:

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

Výbor pro školství a sport po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova 
schválit usnesení ve znění navrženém Radou města Přerova.

- Oblast sportu – ÚAMK – AMK BIKETRIAL PŘEROV – žádost o poskytnutí dotace 
na částečnou úhradu nákladů klubu spojených s účastí na Mistrovství světa ve Španělsku 
konaného ve dnech 18. – 22. 7. 2015.

Diskuse, hlasování:

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

Výbor pro školství a sport po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova 
schválit usnesení ve znění navrženém Radou města Přerova.

4. Závěr

Členka výboru paní Pavlína Lužová předala předsedovi písemné vzdání se funkce člena 
výboru ke dni 1. 10. 2015.

Jednání výboru bylo ukončeno v 17,30 hodin.

Další jednání se uskuteční dne 5. 10. 2015 od 15,00 hodin v malé zasedací místnosti 
Smetanova ul. 7.

V Přerově 2. 9. 2015
Zapsala: Dagmar Janásová

…………………………… …………..…………………
        Pavel Košutek    Dagmar Janásová
       předseda výboru organizační pracovník výboru

Přílohy:

Usnesení ze 7. jednání výboru
Prezenční listina



Usnesení 7. jednání Výboru pro školství a sport

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 31. 8. 2015

VŠS/7/16/2015 – Program 7. jednání výboru

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 7. jednání výboru.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

VŠS/7/17/2015 – Dotační program pro rok 2016 v oblasti sportu

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit 
Dotační program pro rok 2016 v oblasti sportu, a to ve znění schváleném Radou města 
Přerova.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – schváleno.

VŠS/7/18/2015 – Soukromá základní škola Acorn´s & John´s school s.r.o. – poskytnutí 
dotace

Výbor pro školství a sport po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit 
usnesení ve znění navrženém Radou města Přerova.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

VŠS/7/19/2015 – ÚAMK – AMK BIKETRIAL PŘEROV – žádost o poskytnutí dotace

Výbor pro školství a sport po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit 
usnesení ve znění navrženém Radou města Přerova.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

   Pavel Košutek Dagmar Janásová
          předseda výboru       organizační pracovník výboru


