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Zápis č. 19 

z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 19. 12. 2016 

Přítomni:      Nepřítomni:     

Bc.   Tomáš Navrátil      

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. 

Mgr. Petr Kouba     Omluveni: 

Mgr. Marie Plánková  odchod 16.46 hod.  Mgr. Bc. Věra Václavíčková 

Mgr. Ivo Kohl      Mgr. Ivana Grigárková 

Ing. Michal Majer 

Vladimír Kočara 

        

Hosté: 

Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru SVŠ 

Mgr. Petr Hrbek – vedoucí oddělení školství a mládeže 

Jana Hradilová – referentka oddělení školství a mládeže 

Ludmila Tomaníková – zastupitelka 

Radek Pospíšilík – zastupitel a radní 

Tabara Vladimír – předseda klubu Volejbal Přerov, z.s.  

– příchod 16.00 hod., odchod 16.16 hod. 

Lubomír Svoboda – manažer klubu Volejbal Přerov, z.s.  

– příchod 16.00 hod., odchod 16.16 hod. 

Mgr. Petr Vojáček – předseda klubu 1. FC Viktorie Přerov o.s. 

– přích. 16.16 hod., odchod 16.46 hod. 

Aleš Baran – finanční ředitel klubu 1. FC Viktorie Přerov o.s.  

– příchod 16.16 hod., odchod 16.46 hod. 

Oldřich Smékal – člen výkonného výboru klubu 1. FC Viktorie Přerov o.s.  

– příchod 16.16 hod., odchod 16.46 hod. 

Břetislav Holouš – člen výkonného výboru klubu 1. FC Viktorie Přerov o.s.  

– příchod 16.16 hod., odchod 16.46 hod.  

 

Organizační pracovník: 

 

Marcela Danišová 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Materiály předkládané do ZM dne 23. 1. 2017 

3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 11-12/2016 – informace na vědomí 

4. Dotační program pro rok 2017 – projednání žádostí o dotace v oblasti sportu 

5. Dotační program pro rok 2017 – projednání žádostí o dotace v oblasti volného času 

6. Informace a návrhy členů výboru a hostů - různé 

7. Závěr 
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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 19. jednání výboru. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

2. Materiály předkládané do ZM dne 23. 1. 2017 

 

Sloučení Mateřské školy Přerov, Optiky 14 

 

Bc. Tomáš Navrátil seznámil přítomné se záměrem sloučení Mateřské školy Přerov, Optiky 

14 a jejího odloučeného pracoviště v Kozlovicích se Základní školou Přerov, Trávník 27.  

 

Mgr. Romana Pospíšilová doplnila, že MŠ Optiky se po sloučení stane součástí ekonomicky 

silného a stabilního subjektu, který má dobré zkušenosti s čerpáním dotací z evropských  

a strukturálních fondů. Současně se v mateřském školství začíná projevovat pokles porodnosti 

a již v tomto školním roce byly uspokojeny všechny požadavky na přijetí dětí do mateřských 

škol v Přerově a některá místa zůstala i neobsazena. Zřizovatel již druhým rokem neuděluje 

výjimky nad počet 24 dětí ve třídě a z demografické křivky je zřejmé, že od roku 2010  

se v Přerově každým rokem narodilo průměrně o 100 dětí méně.  

 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.  se dotázal, zda se v tomto případě jedná o jednorázové řešení 

nebo se z navrženého postupu stane dlouhodobější trend. Pan ředitel dále potvrdil značnou 

administrativní zátěž ředitelek mateřských škol, která se se zavedením povinné předškolní 

výchovy v posledním ročníku mateřské školy ještě zvýší.  

  

Bc. Tomáš Navrátil  odpověděl, že uvedený postup bude součástí nové koncepce pro školství, 

která se začne připravovat v roce 2017, jako jedna z možných variant řešení situace, kdy 

ředitelka mateřské školy bude odcházet do důchodu. Pro slučování zejména menších 

mateřských škol se základními školami hovoří nárůst administrativní zátěže, kterou řeší 

zřizovatel posílením úvazků i platů na administrativu u větších mateřských škol.  

 

Mgr. Romana Pospíšilová k danému uvedla, že slučování ZŠ a MŠ není nestandardní postup  

a v rámci ORP Přerov je z 58 škol 20 ZŠ a MŠ. Vznik sloučeného zařízení není novinka ani 

v Přerově, kdy v roce 1997 vznikla ZŠ a MŠ Pod skalkou (2007 sloučena MŠ Čekyně)  

a v roce 2011 byla sloučena MŠ Vinary se ZŠ Hranická. 

 

Mgr. Petr Hrbek vysvětlil, že v roce 2010 se narodilo 471 dětí, které přišly k zápisu v roce 

2016, v dalších letech již nastává propad o cca 100 dětí každý rok.  
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Radek Pospíšilík – dotaz na vývoj narozených dětí v příštích dvou letech, a zda se 

předpokládá posílení rozpočtu z důvodu sloučení zejména s ohledem na administrativní zátěž, 

která základní škole vznikne. 

 

Mgr. Romana Pospíšilová doplnila, že posílení rozpočtu zatím nepředpokládáme, školy 

mohou k zlepšení situace v mzdové oblasti využít nabídky Úřadu práce na veřejně prospěšné 

práce. Vše vyhodnotíme po realizaci sloučení, a pokud by byla situace neúnosná, je zde  

i možnost dofinancování z Krajského úřadu Olomouckého kraje. ZŠ Trávník má schopnou 

ekonomku i další administrativní pracovnici a je předpoklad, že situaci zvládnou. Zřizovatel  

se samozřejmě nebrání v případě nutnosti pomoci. 

 

Ludmila Tomaníková se dotazovala na datum možného sloučení obou škol.  

 

Mgr. Romana Pospíšilová vysvětlila, že v současné situaci navrhujeme sloučení k 1. 4. 2017, 

zejména s ohledem na vypracování čtvrtletní závěrky, která by byla i konečnou uzávěrkou  

u mateřské školy. 

 

Mgr. Petr Kouba se dotázal na reálný dopad sloučení na naplněnost MŠ v Kozlovicích. 

 

Mgr. Romana Pospíšilová odpověděla, že se jedná o jednotřídní mateřskou školu, kde bylo 

k 30. 9. 2016 zapsaných 16 dětí a s ohledem na normativní způsob rozpočtu došlo k poklesu 

úvazků pracovnic MŠ.  K dnešnímu dni byly zapsány další 2 děti a ve vazbě na sloučení 

předpokládáme, že základní škole se podaří naplnit třídu do počtu 24 dětí, což by znamenalo 

dva plné úvazky pedagogických pracovníků, jako tomu bylo v minulých letech. Ředitelka 

základní školy může školku zatraktivnit, zažádat o dotace, případně přerozdělit úvazky 

v rámci celé organizace. Škola může v rámci doplňkové činnosti pronajímat nebytové 

prostory v 1. patře budovy spolkům z místní části Kozlovice apod. 

 

Mgr. Petr Kouba uvedl, že se budoucnost maluje na růžovo a realita je jiná, proč zřizovatel již 

dříve školce nepomohl, proč slučuje se ZŠ Trávník a ne se ZŠ U tenisu, která je spádovou 

základní školou pro místní část Kozlovice, proč ne se ZŠ Želatovská. 

 

Bc. Tomáš Navrátil odpověděl, že ZŠ U tenisu se zaměřuje na sportovní všestrannost  

a zřizovatel přispívá na provoz sportovních tříd i gymnastické haly, ZŠ Želatovská již 

spolupracuje s MŠ Kouřílkova (včetně MŠ Jasínkova), která se s podporou města zaměřuje  

na spolupráci s hokejem (bruslení a in-line) a rozvoj pohybových aktivit (atletika, míčové hry) 

a ZŠ Trávník se zaměřuje na environmentální, ekologickou výuku – zelená škola.  

Navržené sloučení bylo projednáno se zaměstnanci i s rodiči obou MŠ, kteří stejně jako 

Osadní výbor Kozlovice souhlasili s důvody sloučení se ZŠ Trávník. Spádovost není pro 

rodiče závazná a vždy rozhoduje rodič, kterou základní školu bude jejich dítě navštěvovat.  

 

Mgr. Petr Kouba nesouhlasil s postupem předložení materiálu do ZM, kdy došlo k obejití 

Výboru pro školství a sport. Uvedl, že není vhodné, aby byl náměstek primátora současně 

předsedou výboru pro stejnou oblast, kterou má ve své gesci. Informace ke sloučení se ZŠ 

Trávník obdržel pozdě a nelíbí se mu, že se sloučení zdůvodňuje koncepcí, která se teprve 

chystá. Má obavu, že se stávající základní školy budou přetahovat o mateřskou školu, která 

zrovna bude volná. V současné době jsou 3 možnosti řešení, konkurs na ředitelku MŠ, 

sloučení s jinou MŠ a předložený návrh. Upozornil, že má informace od lidí, kteří nevnímají 

navržené řešení pozitivně a že nesdílí optimismus předkladatelů sloučení.  
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Bc. Tomáš Navrátil odpověděl, že se vždy potkáváme před ZM, ale tentokrát byla výjimečná 

situace, kdy došlo k přesunu jednání výboru z 5. 12. 2016 na pozdější termín 19. 12. 2016,  

a to z důvodu získání delšího času na zpracování žádostí dotačního programu. Žadatelé  

o dotaci používali často staré formuláře a bylo nutné vyzývat spolky k doplnění údajů 

v žádostech, čímž jsme chtěli předejít jejich vyřazení z dotačního programu.  

 

Mgr. Romana Pospíšilová doplnila, že sloučení MŠ Optiky a ZŠ Trávník bylo schváleno RM  

dne 24. 11. 2016 a od té doby nikdo na schválené usnesení nereagoval. Situace, kdy se ředitel 

školy vzdá funkce v průběhu školního roku je výjimečná, a proto jsme chtěli co nejdříve 

reagovat a uklidnit rodiče i veřejnost.  

Krajský úřad Olomouckého kraje slučuje školy vždy k 1. 1. nebo 1. 7. daného roku a jiné 

termíny jsou problematické. Termín sloučení k 1. 4. 2017 volíme s ohledem na čtvrtletní 

účetní závěrku a květnový termín zápisu do mateřských škol. 

 

Bc. Tomáš Navrátil navrhl následující znění usnesení: 

 

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh 

schválit: 

1. sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Optiky 14, s příspěvkovou 

organizací Základní škola Přerov, Trávník 27, s účinností od 01. 04. 2017, 

 

2. ,že přejímající organizací příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Optiky 14, 

je příspěvková organizace Základní škola Přerov, Trávník 27, na kterou s účinností od 

01. 04. 2017 přecházejí veškerá práva, závazky a majetek Mateřské školy Přerov, 

Optiky 14. 

 

Výbor pro školství a sport se po projednání neusnesl ve věci sloučení Mateřské školy Přerov, 

Optiky 14 k 01. 04. 2017. 

 

Výsledek hlasování: pro 4, proti 1, zdržel se 2 – neusnesl se.  

 

3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 11-12/2016 – informace 

 

Přehled školských záležitostí projednávaných v RM v listopadu a prosinci 2016 byl zaslán 

členům výboru předem elektronicky.  

 

Diskuse neproběhla, členové výboru vzali informace na vědomí. 

 

 

4. Dotační program pro rok 2017 – projednání žádostí o dotace v oblasti sportu  

 

Dne 21. 12. 2016 bude Rada města Přerova projednávat výše dotací pro jednotlivé žadatele 

ve všech oblastech. Za oblast sportu a volného času byl předložen návrh odboru s tím, že 

návrh výboru pro školství a sport bude předložen jako varianta 2 materiálu do ZM, které se 

uskuteční 23. 1. 2017.  

 

Bc. Tomáš Navrátil - přivítal zástupce Volejbalového klubu a předal jim slovo. 

 

p. Tabara informoval přítomné o novém trestním oznámení, které není na spolek, ale na členy 

výboru a zatím nebyl stanoven insolvenční správce. Situace je obdobná jako v loňském roce  
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a mají k dispozici vyjádření exekutorského úřadu, že nemohou sáhnout na majetek jiného 

správce.  

 

p. Svoboda informoval o schůzce, která proběhla se zástupci města, kde byl navržen postup 

řešení vzniklé situace, který je obdobný jako u hokeje. Český volejbalový svaz požádali  

o rozdělení subjektu na mládež a ženy, tím by se do budoucna předešlo případným následkům 

exekuce. Svaz s tímto řešením nemá zkušenosti, reálná možnost oddělení je k 1. 7. 2017. 

Exekuční řízení napadá extraligu žen a i z tohoto důvodu je oddělení mládeže žádoucí. Dále 

informoval přítomné, že pro letošní rok nebude mít klub k 31. 12. 2016 žádné závazky. 

 

Radek Pospíšilík se dotazoval na jména obviněných. 

 

p. Tabara uvedl, že se jedná o pět fyzických osob z výboru. 

 

Bc. Tomáš Navrátil navrhl, že ve vazbě na výše uvedené skutečnosti se dotace na sportovní 

činnost dětí a mládeže do 18 let, žádost s ev. č. DSP-065/17, poskytne spolku Volejbal 

Přerov, z.s. na období 1. 1. – 30. 6. 2017 ve výši jedné poloviny navržené částky, zbývajících 

600 000,- Kč zůstane nevyčerpáno v dotačních programech na řádku sport, pro další přiznání 

dotace tomuto spolku, v období 1. 7. – 31. 12. 2017. 

 

Bc. Tomáš Navrátil - přivítal zástupce 1. FC Viktorie Přerov o.s. a předal jim slovo. 

 

p. Vojáček informoval o svém odstoupení z funkce předsedy k 20. 2. 2017, seznámil přítomné 

se současnou situací. 

 

p. Baran informoval přítomné, že k 30. 11. 2016 je ztráta klubu cca 350 000,- Kč a měla by 

být do konce roku pokryta ze sponzorských darů. Klub má příjmy z dotací, od města Přerova, 

fotbalové asociace, menší příjmy od soukromých subjektů. V současné době obsadili funkci 

manažerky, která by měla zajistit lepší finanční stabilitu. Předpokládají s celkovými příjmy 

v příštím roce cca 1 500 000,- Kč. Nejvíce se potýkají se zápůjčkou pozemků od TJ Spartak 

Přerov, kde je smluvně stanovena měsíční částka 30 058,- Kč. Nemohou dosáhnout na jiné 

dotace bez 8 leté smlouvy, kterou zatím nemají. Vše se projevuje i na odlivu dětí do místních 

částí, které mají k dispozici hřiště, jako například Kozlovice nebo Újezdec.  

 

p. Holouš a Smékal popsali velmi špatný stav zázemí areálu TJ Spartak Přerov a přiznali 

složitou komunikaci se správcem areálu.  

 

Bc. Jana Hradilová seznámila přítomné se žádostmi o dotaci na rok 2017. 

 

V oblasti sportu jsou evidovány žádosti o poskytnutí dotace na sportovní činnost dětí 

a mládeže do 18 let, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce. Celkem bylo 

evidováno 120 žádostí, z toho celkem 3 žadatelé požádali o zpětvzetí žádosti. V dotačním 

programu statutárního města Přerova pro rok 2017 byla pro oblast sportu vyčleněna částka 

10 800 000,- Kč. Vzhledem ke zvýšenému počtu žádostí bude do oblasti sportu převedena 

nerozdělená částka 140 000,- Kč z oblasti volného času, pod podmínkou schválení 

rozpočtového opatření Zastupitelstvem města Přerova v lednu 2017. 

 

V oblasti volného času jsou evidovány žádosti o poskytnutí dotace na činnost, provoz 

zařízení a organizaci akce. Celkem bylo evidováno 42 žádostí, z toho 1 žadatel požádal  

o zpětvzetí žádosti, 1 žádost byla postoupena do oblasti kultury. V dotačním programu 
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statutárního města Přerova pro rok 2017 byla pro oblast volného času vyčleněna částka  

404 000,- Kč. V oblasti volného času odbor navrhuje rozdělit částku 264 000,- Kč. 

Nerozdělená částka 140 000,- Kč bude rozpočtovým opatřením převedena do oblasti sportu 

pod podmínkou schválení rozpočtového opatření Zastupitelstvem města Přerova v lednu 

2017. 

 

Ing. Michal Majer upozornil na ukončení činnosti spolku FbŠ Teiwaz, z.s., jehož členové 

většinou rozšířili členskou základnu spolku FBC Přerov, z.s. a požádal členy výboru  

o zvážení této situace při projednávání výší dotací.   

 

Bc. Tomáš Navrátil navrhl navýšení dotace spolku FBC Přerov, z.s. o 58 000,- Kč 

z nepřidělené rezervy předběžně určené pro dotaci na druhé pololetí 2017 spolku Volejbal 

Přerov, z.s. a podmínil poskytnutí dotace FBC Přerov, z.s. doložením rozhodnutí Výkonného 

výboru České florbalové unie o převodu členských práv z oddílu FBC Spartak Přerov (TJ 

SPARTAK PŘEROV, spolek, IČ: 00534935) na nový oddíl FBC Přerov (FBC Přerov, z.s., 

IČ: 05207916) k 1. 1. 2017.  

Po diskusi k dané věci navrhl předseda výboru Bc. Tomáš Navrátil tato usnesení: 

 

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje změnu výše dotace oproti návrhu odboru 

sociálních věcí a školství u subjektů FBC Přerov, z.s. (evidenční číslo žádosti DSP – 077/17) 

a Volejbal Přerov, z.s. (evidenční číslo žádosti DSP-065/17).  

 

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

 

 

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit 

dotace pro rok 2017 v oblasti SPORT dle předloženého návrhu. 

 

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

 

 

5. Dotační program pro rok 2017 – projednání žádostí o dotace v oblasti volného času 

 

Předseda výboru Bc. Tomáš Navrátil navrhl toto usnesení: 

 

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit 

dotace pro rok 2017 v oblasti VOLNÉHO ČASU dle předloženého návrhu. 

 

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

 

 

6. Informace a návrhy členů výboru a hostů – různé 

 

Bc. Tomáš Navrátil informoval přítomné, že na příští jednání výboru přizve předsedu pana 

Plška z TJ SPARTAK PŘEROV, spolek. 

Dále sdělil, že je v jednání návrh jen na opravu střechy ZŠ Přerov, Boženy Němcové ve výši 

5 000 000,- Kč a zbývající částka určená na zateplení školy by byla přerozdělena mezi 

Domov s pečovatelskou službou U Žebračky a investice podle požadavků jednotlivých škol 

(cca 20 mil. Kč).  
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Na další jednání výboru bude předložena žádost o mimořádnou dotaci na zastřešení hřiště 

házené, podaná p. Zubíkem ze Sportovního klubu Žeravice, spolek. 

 

Mgr. Petr Kouba informoval přítomné o jednání s panem Rybkou, který nechce přebudovávat 

halu v Předmostí na sklady, ale má zájem o ponechání na sportovní činnost, po rekonstrukci 

by pronajímal sportovním klubům. Zatím nepožaduje žádné dotace od města Přerova. 

  

7. Závěr 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 17.50 hod.  

 

Další jednání se uskuteční dne 13. 2. 2017 od 15.00 hod. v malé zasedací místnosti 

Smetanova ul. 7. 

 

 

V Přerově 21. 12. 2016 

Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

……………………………     …………..…………………  

     Bc. Tomáš Navrátil         Marcela Danišová 

       předseda výboru      organizační pracovník výboru 

 

 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 19. jednání výboru 

Prezenční listina 
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Usnesení 19. jednání Výboru pro školství a sport 

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 19. 12. 2016 

 

 

VŠS/19/62/2016 – Program 19. jednání výboru 

 

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 19. jednání výboru. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

VŠS/19/63/2016 – Sloučení Mateřské školy Přerov, Optiky 14 

 

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh 

schválit: 

1. sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Optiky 14, s příspěvkovou 

organizací Základní škola Přerov, Trávník 27, s účinností od 01. 04. 2017, 

 

2. ,že přejímající organizací příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Optiky 14, 

je příspěvková organizace Základní škola Přerov, Trávník 27, na kterou s účinností od 

01. 04. 2017 přecházejí veškerá práva, závazky a majetek Mateřské školy Přerov, 

Optiky 14. 

 

Výbor pro školství a sport se po projednání neusnesl ve věci sloučení Mateřské školy Přerov, 

Optiky 14 k 01. 04. 2017. 

 

Výsledek hlasování: pro 4, proti 1, zdržel se 2 – neusnesl se.  

 

 

VŠS/19/64/2016 – Změny v návrhu v oblasti SPORT – sportovní činnost   

 

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje změnu výše dotace oproti návrhu odboru 

sociálních věcí a školství u subjektů FBC Přerov, z.s. (evidenční číslo žádosti DSP – 077/17) 

a Volejbal Přerov, z.s. (evidenční číslo žádosti DSP-065/17).  

 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 
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VŠS/19/65/2016 – Dotace pro rok 2017 v oblasti SPORT  

 

 

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit 

dotace pro rok 2017 v oblasti SPORT dle předloženého návrhu. 

 

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

 

 

 

VŠS/19/66/2016 – Dotace pro rok 2017 v oblasti VOLNÝ ČAS 

 

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit 

dotace pro rok 2017 v oblasti VOLNÉHO ČASU dle předloženého návrhu. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

        Bc. Tomáš Navrátil     Marcela Danišová 

          předseda výboru          organizační pracovník výboru 

 


