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Zápis č. 18 

z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 7. 11. 2016 

Přítomni:      Nepřítomni:     

Bc.   Tomáš Navrátil     Mgr. Ivana Grigárková 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. 

Mgr. Petr Kouba     Omluveni: 

Mgr. Marie Plánková      Vladimír Kočara 

Mgr. Bc. Věra Václavíčková     

Ing.   Michal Majer 

Mgr. Ivo Kohl – příchod 15,25 hod. 

        

Hosté: 

Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru SVŠ 

Mgr. Petr Hrbek – vedoucí oddělení školství a mládeže 

Mgr. Věra Vránová, Ph.D. – zastupitelka – příchod 15,35 hod. 

 

 

Organizační pracovník: 

 

Marcela Danišová 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Materiály předkládané do ZM dne 14. 11. 2016 

3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 10/2016 – informace na vědomí 

4. Zájmové kroužky v základních školách – přehled kroužků, financování 

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: 

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 18. jednání výboru. 

 

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



2 
 

2. Materiály předkládané do ZM 14. 11. 2016 

 

Za oblast školství nebudou na ZM v listopadu předloženy žádné materiály. 

 

 

 

3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 10/2016 – informace 

 

Přehled školských záležitostí projednávaných v RM v říjnu 2016 byl zaslán členům výboru 

předem elektronicky.  

 

Diskuse neproběhla, členové výboru vzali informace na vědomí. 

 

4. Zájmové kroužky v základních školách – přehled, financování 

 

Přehled zájmových kroužků v základních školách zřizovaných městem Přerovem byl členům 

prezentován na jednání panem Mgr. Petrem Hrbkem, který informoval přítomné o výši 

finančních prostředků na kroužky v roční výši 1 200 000,- Kč, což odpovídá 800 000,- Kč na 

období 1-8/2016 a 400 000,- Kč na období 9-12/2016. Na rok 2017 je plánována stejná výše 

dotace. Aktuálně v I. pololetí školního roku 2016/2017 připadá dotace na jednoho žáka ZŠ ve 

výši cca 120,- Kč. Prezentace byla zpracována po jednotlivých školách, nejméně obdrží ZŠ a 

MŠ J. A. Komenského, Přerov – Předmostí, Hranická, protože na škole je navíc i SVČ. 

 

Mgr. Bc. Věra Václavíčková – informovala o zvýšení úplaty za SVČ a zhoršení situace po 

tomto navýšení ze strany rodičů, kteří požadují více kroužků, které jsou zdarma. Bohužel 

nemůže nabízet více kroužků v rámci SVČ sportovních, protože zde je požadováno vzdělání 

trenérů, což je finančně náročné zajistit. Využila by raději nabídky sportovních klubů na 

pronájem tělocvičny v rámci doplňkové činnosti.  

 

Mgr. Romana Pospíšilová vysvětlila, že v dané lokalitě je nabízeno rodičům suplování DDM 

touto formou, kterou zajišťuje škola i ostatním dětem. Doporučila udělat audit 3 roky zpětně, 

zvážit a vyhodnotit situaci s ohledem na rodiče, kteří s tímto krokem nemusí souhlasit, proto 

je nutné zjistit jejich zájem a výsledek bude ve spolupráci s odborem SVŠ vyhodnocen.  

 

5. Informace a návrhy členů výboru a hostů – různé 

 

 

Bc. Tomáš Navrátil informoval přítomné, že paní ředitelka MŠ Přerov, Optiky 14 (odloučené 

pracoviště MŠ Kozlovice) paní Zavadilová Marie se vzdala funkce ředitelky ke dni 25. 10. 

2016. V současné době se zvažuje možnost výběrového řízení nebo sloučení s jinou 

příspěvkovou organizací. O výsledku bude informovat na příštím jednání. 

 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. – informace ohledně rozpočtu na příští rok 

 

Mgr. Pospíšilová v dané věci informovala členy výboru o rozpočtu na rok 2017, který je ve 

fázi přípravy.  

MŠ původní rozpočet v roce 2016   10.450.000,- Kč, upravený k 31.10.2016  10.789.000,- Kč 

návrh na rok 2017 10.772.500,- Kč 

ZŠ původní rozpočet v roce 2016   21.256.200,- Kč, upravený k 31.10.2016  21.119.400,- Kč, 

návrh na rok 2017  22 465 900,- Kč 
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(navýšení činí příspěvek na ozdravné pobyty a MAP) 

ZŠS původní rozpočet v roce 2016  5 912.500,- Kč, upravený k 31.10.2016  5.912.500,- Kč 

návrh na rok 2017  6 190 800,- Kč. 

V rozpočtu je prozatím nerozdělená částka pro MŠ ve výši 690.000,- Kč pro ZŠ je tato částka 

ve výši 809.000,- Kč u ZŠS je nulová. Tato nerozdělená částka se používá v případě havárie 

na opravu a údržbu, na dokrytí otopu, odpisů apod.  

Mgr. Dvorský vidí problém ve vnitřním vybavení školy, chátrají lavice, židle, nábytek, což 

není možné pořídit z evropských dotací jako například interaktivní tabuli nebo nějaké učební 

pomůcky. Bylo by dobré mít finanční prostředky na nákup lavic a židlí v každém roce 

například na jednu třídu a tímto způsobem udržovat potřebný stav.  

Mgr. Pospíšilová informovala i o potřebě vybavení do mateřských škol.  

 

 

Námět Mgr. Kouba – stav Sportovní haly v Předmostí 

 

Požaduje oslovení nového majitele, který by sdělil záměr s využitím sportovní haly.  

Mgr. Pospíšilová informovala, že novým majitelem je MARAPRO – Invest s.r.o., ale 

majitelem pozemku jsou PMS Přerov, a.s., že je zde zástavní právo, proto není perspektivní 

investovat do takové budovy s nejistou budoucností, jednalo by se o veřejnou podporu 

soukromé firmě, což rozpočtově nelze. 

Pan Kouba zkusí oslovit nového majitele jako zastupitel a zjistí jeho další záměr s využitím 

sportovní haly či případného nájmu sportovcům. 

 

Námět Mgr. Kouba – Výstaviště Přerov   

 

Informoval členy výboru, že firma EMOS odkoupila část výstaviště a bude zde mít skladovací 

prostory - haly, proto bude problém s využíváním současné haly in-line bruslaři, kteří mají 

slíbeno využívání sportovní haly jen do konce roku 2016.  

Ing. Majer informoval, že zde opravdu firma EMOS plánuje rozšíření kapacity skladovacích 

prostor v tomto areálu a také firma VISIMPEX plánuje opravy, zpracovává projekt, uvažuje  

o možnosti nechat stávající pódium pro případné konání akcí, jako tomu bylo dosud.  

 

 

Námět Mgr. Kouba - hřiště u ZŠ Za mlýnem 

 

Bc. Navrátil informoval o výši nákladů 6 682 000,- Kč – budou zde tenisové kurty, atletická 

dráha, travnatá plocha i nové herní prvky. Dne 25. 5. 2016 byla zadána 1. výzva na 

zpracování projektové dokumentace, kde bylo osloveno 5 uchazečů, bohužel se nikdo 

nepřihlásil, proto byla zveřejněna 2. výzva, do které se přihlásili 2 uchazeči. Byl osloven pan 

náměstek Ing. Měřínský panem Mgr. Vojáčkem, že by bylo škoda zničit současnou travnatou 

plochu a doporučil přešetření situace a tím ušetřit asi 2 000 000,- Kč. Proto došlo k oslovení 

Technických služeb města Přerova, které odborně posoudily, že stávající stav je nevyhovující. 

Dne 1. 11. 2016 vyhlásil Odbor řízení projektů a investic 3. výzvu na zpracování projektové 

dokumentace ve výši 250 000,- Kč, která končí 10. 11. 2016. 

Mgr. Kouba projevil nesouhlas s přesunem financování z prostředků MAP, které by bylo až 

v roce 2020.  

Bc. Navrátil upřesnil, že se toto dalo i do projektu MAP, ale je zde vždy možnost přesunu  

do investičních akcí Města Přerova na rok 2017, pokud budou k dispozici finanční prostředky. 

Zvažuje se i možnost případných dotačních titulů z evropských fondů, což by bylo škoda 

nevyužít. V současné době je prioritou oprava budov, až bude známa celková částka nákladů 
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na realizaci projektu, bude se aktuálně řešit při plánování investic na rok 2017, které bude 

probíhat v únoru - březnu 2017. 

 

Mgr. Plánková – dotaz, zda se bude budovat protipovodňová hráz, má informace, že byl návrh 

architekta z Prahy, kde by hráz zasahovala až k tenisovým kurtům. 

Bc. Navrátil takové informace nemá, pokud by cokoliv ve věci probíhalo, muselo by Povodí 

Moravy, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí oslovit statutární město 

Přerov a řešit případné územní rozhodnutí.  

 

 

6. Závěr 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 16,15 hodin.  

 

Další jednání se uskuteční dne 19. 12. 2016 od 15,00 hodin v malé zasedací místnosti 

Smetanova ul. 7. 

 

 

V Přerově 9. 11. 2016 

Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

……………………………     …………..…………………  

     Bc. Tomáš Navrátil         Marcela Danišová 

       předseda výboru      organizační pracovník výboru 

 

 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 18. jednání výboru 

Prezenční listina 
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Usnesení 18. jednání Výboru pro školství a sport 

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 7. 11. 2016 

 

 

VŠS/18/61/2016 – Program 18. jednání výboru 

 

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 18. jednání výboru. 

 

Výsledek hlasování: pro6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

 

    

       Bc. Tomáš Navrátil        Marcela Danišová 

          předseda výboru          organizační pracovník výboru 
 


