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Zápis č. 20 

z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 13. 2. 2017 

Přítomni:      Nepřítomni:     

Bc.   Tomáš Navrátil      

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. 

Mgr. Petr Kouba    odchod v 16,25 hod. Omluveni: 

Mgr. Marie Plánková     

Mgr. Ivo Kohl       

Ing. Michal Majer 

Vladimír Kočara 

Mgr. Bc. Věra Václavíčková 

        

Hosté: 

Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru SVŠ 

Mgr. Petr Hrbek – vedoucí oddělení školství a mládeže 

Mgr. Věra Vránová, Ph.D. – zastupitelka 

Oleg Plšek – předseda klubu TJ Spartak Přerov   

– příchod 15.00 hod., odchod 15.30 hod. 

Ing. Pavel Zubík – předseda výkonného výboru Sportovního klubu Žeravice, spolek  

– příchod 15.30 hod., odchod 16.00 hod. 

 Jaroslav Soukup  –  místopředseda výkonného výboru Sportovního klubu Žeravice, spolek 

– příchod 15.30 hod., odchod 16.00 hod. 

 

Organizační pracovník: 

 

Marcela Danišová 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Materiály předkládané do ZM dne 20. 2. 2017 

3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 1/2017 – informace na vědomí 

4. Informace a návrhy členů výboru a hostů - různé 

5. 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. 
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Bc. Tomáš Navrátil - návrh znění usnesení: 

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 20. jednání výboru. 

 

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

 

Předseda výboru předal slovo panu Plškovi, který informoval členy výboru o provozních 

záležitostech areálu TJ Spartak Přerov na Sokolské ulici (hřiště s tribunou). V současné 

chvíli probíhají jednání o směně majetku mezi TJ Spartak Přerov a Statutárním městem 

Přerov, zpracovávají se znalecké posudky a následně budou řešit orgány obce. Záměrem je 

nově upravit vlastnické vztahy k pozemkům v areálu TJ Spartak Přerov. Z výše uvedeného 

důvodu není podepsána nová smlouva s 1. FC Viktorie Přerov, dotčené pozemky jsou ve 

výpůjčce od města a při uzavření smlouvy je nutný souhlas rady.  

Pan Plšek dále informoval o dluhu 1. FC Viktorie Přerov ve výši 150.000,- Kč za užívání 

areálu TJ Spartak Přerov. V minulosti areál spravovali i sami fotbalisté 1. FC, ale po vzniku 

hřiště s umělou trávou přešlo správcovství zpět na TJ Spartak. Sjednané nájemné ve výši cca 

360.000,- Kč/rok, bylo nižší než kalkulace uváděná 1. FC Viktorie Přerov. Šatny a další 

zázemí areálu měli fotbalisté dle smlouvy udržovat v řádném stavu a ročně proinvestovat  

10 tis. Kč, což se nedělo. Zázemí není důstojné pro sportování dětí a mládeže, nachází se 

v žalostném stavu, nově praskla voda ve zdi, protože se v době mrazů vůbec netopilo. 

Vzájemná komunikace není na dobré úrovni a do konce února, kdy proběhne valná hromada 

1. FC Viktorie mají domluven vstup pouze družstva mládeže.  

Areál je využíván i jinými fotbalovými spolky (Kozlovice, KMK, Lověšice…) se kterými 

nedochází ke konfliktům, všichni řádně platí a nejsou s nimi problémy. 

 

Mgr. Marie Plánková vznesla dotaz, zda 10.000,- Kč na běžnou údržbu vyřeší problém šaten, 

když se nachází v takovém stavu. 

 

Pan Plšek vysvětlil, že dlouhodobě neprobíhá žádná údržba ze strany 1. FC a na vlastní 

náklady TJ Spartak šatny alespoň vymaloval a vyčistil. Celková rekonstrukce by byla v řádu 

statisíců. 

 

Předseda výboru předal slovo panu Zubíkovi, který informoval členy výboru o činnosti spolku 

SK Žeravice, oddíl házené a o svém investičním záměru na zastřešení hřiště. Vznik házené 

v Žeravicích se datuje od roku 1943 a postupně došlo k přechodu od národní házené 

k mezinárodní. Házenou v současné době hraje v několika kategoriích více než 100 dětí, které 

trénují několikrát týdně. Trenéři působí většinou jako dobrovolníci, peníze získávají formou 

dotace od města Přerova, Krajského úřadu Olomouckého kraje, Českého svazu házené a také 

od sponzorů. Pro zachování a zvýšení sportovní úrovně by byla potřebná výstavba 

plnohodnotné uzavřené kryté haly, která by zajistila kvalitní celoroční domácí hřiště.  

V současné době nelze z důvodu bezpečnosti hrát za deště venku a řadu soutěžních utkání 

musí odehrát v pronajatých halách v okolí, což je náročné organizačně i finančně. SK 

Žeravice požádali MŠMT ČR o poskytnutí dotace ve výši 50 % z celkové ceny na vybudování 

jednoduché nevytápěné konstrukce, která by zastřešila současnou hrací plochu. Statutární 

město Přerov bylo požádáno o dotaci ve výši 3 260 000,- Kč (30%) a dále 10% bude hrazeno 

z vlastních zdrojů a o 10% bude požádán Krajský úřad Olomouckého kraje.  

Před rozhodnutím MŠMT o přidělení dotace musí SK Žeravice doložit usnesení orgánu obce 

o případném spolufinancování projektu. 

 

Ing. Michal Majer se dotazoval, kdy bude realizováno. 
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Pan Zubík doplnil, že zatím stavební povolení nemá, ale zpracovává se již projektová 

dokumentace a do května 2017 by mělo být vydáno i stavební povolení. MŠMT požaduje 

doložit veškerou dokumentaci do července 2017. Odbor správy majetku nabídl odkup té části 

pozemku, kde bude stát hala a předpokládá do konce března 2017 zpracovat smlouvu o 

smlouvě budoucí za předpokládanou cenu cca 300 000,- Kč. Pokud by nebyla poskytnuta 

dotace od KÚ šlo by halu zmenšit, ale bez dotace od MŠMT nebo města by realizace nebyla 

možná. 

 

2. Materiály předkládané do ZM dne 20. 2. 2017 

 

Předání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření Mateřské škole Píšťalka, 

Přerov, Máchova 8 

 

Bc. Tomáš Navrátil seznámil přítomné, diskuse neproběhla.  

 

 

3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 1/2017 – informace 

 

Přehled školských záležitostí projednávaných v RM v lednu 2017 byl zaslán členům výboru 

předem elektronicky.  

 

Diskuse neproběhla, členové výboru vzali informace na vědomí. 

 

 

4. Informace a návrhy členů výboru a hostů – různé 

 

Bc. Tomáš Navrátil upozornil členy výboru na nutnost rozhodnutí ve věci MŠ Optiky. 

 

Mgr. Petr Kouba upozornil na nekoncepčnost slučování ZŠ a MŠ a přiklonil se k variantám 

sloučení více MŠ do většího celku nebo vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního 

místa ředitele. Varianty je nutné prodiskutovat. Spíše se kloní k vyhlášení konkursního řízení. 

 

Mgr. Romana Pospíšilová informovala přítomné o existenci současných tří variant, z nichž ne 

všechny jsou vhodné k rychlé konsolidaci současného stavu. V současné době je v MŠ 

Kozlovice 22 dětí, došlo k navýšení jak dětí, tak úvazků, proto došlo k uklidnění situace do 

31.8.2017.  Po květnovém zápisu do MŠ předpokládáme odchod 6 předškoláků z Kozlovic do 

základní školy a stav dětí může opět klesnout na 16 dětí. Podle současně platných pravidel 

financování ze státního rozpočtu může nastat potřeba dofinancovat úvazky z prostředků 

zřizovatele, což může nastat i v jiných MŠ v místních částech. Další možností je sloučení 

s jinou MŠ za předpokladu, že máte naplněné kapacity MŠ a schopného zkušeného manažera. 

Sloučení více MŠ do větších celků by mělo proběhnout po širší diskusi a zejména na celém 

území města Přerova. V současné době nejsou pro toto řešení vytvořeny podmínky. Varianta 

sloučení se ZŠ Trávník již není podporována pedagogy základní školy.  

 

Mgr. Přemysl Dvorský si myslí, že v současné době by bylo konkursní řízení na novou paní 

ředitelku vyřešením napjaté situace, došlo by k uklidnění rodičů a v budoucnu by se dále 

diskutovalo o dalších možnostech. 

 

Po diskusi k dané věci navrhl předseda výboru Bc. Tomáš Navrátil toto usnesení: 
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Výbor pro školství a sport po projednání doporučuje předložit Zastupitelstvu města Přerova 

variantu vyhlášení konkursní řízení Radou města Přerova.  

 

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

 

Mgr. Romana Pospíšilová informovala členy výboru o novele školského zákona a nutnosti 

vypracovat Obecně závaznou vyhlášku o spádových obvodech mateřských škol. Existují dvě 

varianty řešení: 

 

1. vytvořit pro každou MŠ její spádový obvod obdobně jako u ZŠ,  

2. vytvořit jeden spádový obvod zahrnující celé území města Přerova pro všechny MŠ. 

 

Mgr. Petr Hrbek – doplnil, že MŠ jsou nerovnoměrně umístěny na území města Přerova, OZV 

nemůže zahrnout soukromé a církevní MŠ, každá MŠ má jinou kapacitu a nebude zachován 

rovný přístup, ne každý rodič preferuje MŠ nejblíž místa bydliště, do menších MŠ by se 

obtížně dostávaly mladší děti, mohli by vznikat spory s rodiči, kteří by se na základě OZV 

dožadovali umístění do již kapacitně plné MŠ. Statutární města Liberec, Olomouc, Prostějov a 

další jdou cestou jednoho obvodu. Ministerstvo vnitra tuto možnost posoudilo jako zákonnou.  

MŠMT zřejmě chtělo garantovat umístění nejstarších dětí do MŠ, ale pokud máme dostatek 

míst v MŠ, je tato pojistka nadbytečná a komplikující zažitý systém přijímaní dětí do MŠ. 

 

Výbor vyjádřil shodu s variantou vzniku jednoho spádového obvodu shodného pro všechny 

MŠ zřizované statutárním městem Přerovem. 

 

5. Závěr 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 16.45 hod.  

 

Další jednání se uskuteční dne 6. 3. 2017 od 15.00 hod. v malé zasedací místnosti Smetanova 

ul. 7. 

 

 

V Přerově 14. 2. 2017 

Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

……………………………     …………..…………………  

     Bc. Tomáš Navrátil         Marcela Danišová 

       předseda výboru      organizační pracovník výboru 

 

 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 20. jednání výboru 

Prezenční listina 
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Usnesení 20. jednání Výboru pro školství a sport 

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 13. 2. 2017 

 

 

VŠS/20/67/2017 – Program 20. jednání výboru 

 

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 20. jednání výboru. 

 

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

 

 

VŠS/20/68/2017 – Mateřské školy Přerov, Optiky 14 

 

Výbor pro školství a sport po projednání doporučuje předložit Zastupitelstvu města Přerova 

variantu, aby Rada města Přerova vyhlásila konkursní řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele Mateřské školy Přerov, Optiky 14. 

 

Výbor pro školství a sport po projednání doporučuje předložit Zastupitelstvu města Přerova 

variantu, aby Rada města vyhlásila konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 

Mateřské školy Přerov, Optiky 14. 

 

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

 

 

 

 

 

        Bc. Tomáš Navrátil     Marcela Danišová 

          předseda výboru          organizační pracovník výboru 
 


