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Zápis č. 15

z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova

ze dne 13. 6. 2016

Přítomni: Nepřítomni:

Bc. Tomáš Navrátil
Mgr. Ivo Kohl
Mgr. Petr Kouba Omluveni:
Vladimír Kočara
Mgr. Bc. Věra Václavíčková
Mgr. Marie Plánková
Ing. Michal Majer
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.
Mgr. Ivana Grigárková

Hosté:

Mgr. Věra Vránová, Ph.D. – zastupitelka
Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru SVŠ

Organizační pracovník:

Dagmar Janásová

Program:

1. Zahájení
2. Materiály předkládané do ZM 20. 6. 2016
3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 5/2016 – informace na vědomí
4. Informace z Pracovní skupiny k dotacím 2017 – Mgr. Pospíšilová
5. Informace a návrhy členů výboru a hostů - různé
6. Závěr

Zápis:

1. Zahájení

Jednání výboru zahájil předseda pan Bc. Tomáš Navrátil 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.

Bc. Tomáš Navrátil - návrh znění usnesení:
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Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 15. jednání výboru.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

2. Materiály předkládané do ZM 20. 6. 2016

Za oblast školství budou na ZM v červnu předloženy následující materiály:

2.1 - Žádost o poskytnutí dotace – Veslařský klub Přerov, z.s.

Jedná se o žádost o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 20.000,- Kč na pořízení 
nového lodního vleku.

Předseda výboru Bc. Navrátil podal návrh na toto usnesení:

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

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

2.2 – Žádost o poskytnutí dotace – ÚAMK – AMK BIKETRIAL PŘEROV

Jedná se o žádost o poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000,- Kč na částečnou úhradu 
nákladů spojených s účastí dvou dospělých členů klubu na Mistrovství Evropy v biketrialu 
2016.

Předseda výboru Bc. Navrátil podal návrh na toto usnesení:

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

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 5/2016 – informace

Přehled školských záležitostí projednávaných v RM v květnu 2016 byl zaslán členům výboru 
předem elektronicky. 

Diskuse neproběhla.

4. Informace z Pracovní skupiny k dotacím 2017 – Mgr. Pospíšilová

Jednání PS k dotacím 2017 proběhlo 8. 6. 2016, jednalo se o poslední jednání, účastnili se ho 
předsedové všech politických stran, došlo ke shodě. Materiál bude dán k projednání 
do Výboru pro školství a sport v srpnu 2016. Zůstává 1 kolo pro dotační program, pak budou 
stejně jako letos individuální žádosti o dotace. Dojde ke zjednodušení pro žadatele o dotace 
do 50 tis. Kč, nebude nutné dokládat podpisy členské základny. U žádostí o dotace nad 50 tis. 
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Kč tento požadavek zůstává stejný jako letos. Předpokládaná účast představitelů města 
v orgánech sportovních klubů bude dobrovolná, bude záležet na dohodě s klubem. Některá 
kritéria byla sloučena – členové výboru budou seznámeni na jednání v 8/2016.

Mgr. Kouba
Změny měly být projednávány výborem nyní, v srpnu je pozdě vzhledem k tomu, že dotační 
program má být schvalován na ZM v září. Dotaz, zda byl zohledněn podnět povýšit body 
za náročnost sportu.

Ing. Majer
Stále budeme trvat na podpisech členské základny? Rodiče ve formulářích podepisují 
i úhradu, je to problém, nábor probíhá září – říjen.

Mgr. Pospíšilová
Kontrola má právo kontrolovat i úhrady, ke dni podání žádosti o dotaci musí být členské 
poplatky uhrazeny. 
Návrhy měly být projednány v politických klubech, členové PS nezasahovali do kritérií.

Bc. Navrátil – návrh sejít se k problematice v červenci 2016.

5. Informace a návrhy členů výboru a hostů – různé

Ing. Majer – městská sportovní hala
Halu spravuje Teplo Přerov, a.s., je určená pro všechny sporty, v době od 16 – 20 hodin je 
plně obsazená volejbalem, jedná se o 100 % času v harmonogramu, ostatní časy nejsou 
pro sporty úplně vhodné nebo na ně nemohou chodit děti. Vzhledem k tomu, že jsou zájemci 
i z jiných sportů, je město schopno říci, jaká by měla být pravidla pro pronajímání?

Bc. Navrátil
Za 14 dní bude jednání vedení města s Teplem Přerov, bude řešeno, jak dál ve sportu 
v Přerově, a to včetně využívání haly. Otevře tuto problematiku, členové VŠS mohou dát 
návrh – na příštím jednání výboru bude znovu projednávána možnost využívání městské haly.

Mgr. Kouba – sportovní hala v Předmostí
Dotaz na aktuální situaci, návrh vyvolat jednání o koupi a ceně.

Bc. Navrátil
Bližší informace budou podány na příštím jednání výboru. Hala je ve špatném technickém 
stavu.

6. Závěr

Jednání výboru bylo ukončeno v 15,30 hodin.

Další jednání se uskuteční dne 29. 8. 2016 od 15,00 hodin v malé zasedací místnosti 
Smetanova ul. 7.
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V Přerově 16. 6. 2016
Zapsala: Dagmar Janásová

…………………………… …………..…………………
     Bc. Tomáš Navrátil   Dagmar Janásová
       předseda výboru organizační pracovník výboru

Přílohy:

Usnesení z 15. jednání výboru
Prezenční listina
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Usnesení 15. jednání Výboru pro školství a sport

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 13. 6. 2016

VŠS/15/49/2016 – Program 15. jednání výboru

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 15. jednání výboru.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

VŠS/15/50/2016 – Žádost o poskytnutí dotace – Veslařský klub Přerov, z.s.

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

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

VŠS/15/51/2016 – Žádost o poskytnutí dotace – ÚAMK – AMK BIKETRIAL PŘEROV

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

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

   

       Bc. Tomáš Navrátil    Dagmar Janásová
          předseda výboru       organizační pracovník výboru


