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Zápis č. 21 

z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 6. 3. 2017 

Přítomni:      Nepřítomni:     

Bc.   Tomáš Navrátil      

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. 

Mgr. Petr Kouba        Omluveni: 

Mgr. Marie Plánková     

Mgr. Ivo Kohl   příchod 15.15 hod.    

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 

 

Organizační pracovník: 

 

Marcela Danišová 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Materiály předkládané do ZM dne 20. 3. 2017 

3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 2/2017 – 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. 

Bc. Tomáš Navrátil - návrh znění usnesení: 

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 21. jednání výboru. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 
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2. Materiály předkládané do ZM dne 20. 3. 2017 

 

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

 

2.1 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o školských obvodech spádových mateřských škol 

na území města Přerova 

 

Jedná se o Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o školských obvodech spádových mateřských 

škol na území statutárního města Přerova. 

 

Předseda výboru Bc. Tomáš 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 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

2.2 – Záměr o poskytnutí dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek 

 

Jedná se o záměr o poskytnutí dotace ve výši 3.260.000 Kč na zastřešení stávajícího hřiště za 

předpokladu, že jmenovaný spolek předloží městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ 

z Programu 133510 Podpora materiálně technické základny sportu programové financování, 

vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

Předseda výboru Bc. Tomáš 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 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

2.3 – Žádost o poskytnutí dotace – SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Přerov 

 

Jedná se o žádost o poskytnutí individuální dotace ve výši 90.000,- Kč na částečnou úhradu 

nákladů spojených s organizací krajského kola soutěže družstev profesionálních a 

dobrovolných hasičů Olomouckého a Moravskoslezského kraje v požárním sportu 2017 – 

kategorie ženy a muži, které se uskuteční ve dnech 17. – 18. 6. 2017 v Přerově. 

 

Předseda výboru Bc. Tomáš 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 ve výši 15.000 Kč. 

 

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

 

 

3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 2/2017 – informace 

 

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

předem elektronicky.  



3 
 

 

Diskuse neproběhla, členové výboru vzali informace na vědomí. 

 

 

4. Informace a návrhy členů výboru a hostů – různé 

 

Bc. Tomáš Navrátil předal slovo panu Dvorskému, který seznámil přítomné se záměrem 

vybudovat hokejbalové hřiště v areálu Základní školy Přerov, Želatovská 8. 

 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.  informoval přítomné o možnosti vybudování hokejbalového 

hřiště v areálu Základní školy Přerov, Želatovská 8 a předložil studii – investiční záměr, 

uvedl, že po projednání vyšlo nejlépe umístit hokejbalové hřiště v blízkosti zimního stadionu, 

případné zázemí jako například šatny, sprchy lze využít ve škole. Financování by bylo od HC 

Zubr Přerov z. s. – dar ve výši 1.000.000 Kč, dotace MŠMT 600.000 Kč, dotace 

Olomouckého kraje 700.000 Kč a vklad města Přerova 700.000 Kč. V současné době je nutná 

projektová dokumentace za cca 150.000 Kč, která by byla hrazená s prostředků HC Zubr 

Přerov z. s.. Pak bude na podzim 2017 tato projektová dokumentace součástí žádosti na 

MŠMT, kde bude žadatelem Město Přerov. Realizace by byla na podzim 2018 – jaro 2019. 

 

Mgr. Petr Kouba se dotázal, zda může být využití i pro jiné sporty? 

 

Mgr. Přemysl Dvorský Ph.D.  odpověděl, že výhledově je možnost i pro jiné sportovní využití 

i možnosti nových povrchových úprav atd. 

 

Po diskusi k dané věci navrhl člen výboru Mgr. Přemysl Dvorský Ph.D. toto usnesení: 

 

Výbor pro školství a sport po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova  

1. schválit záměr realizace výstavby hokejbalového hřiště v areálu Základní školy 

Přerov, Želatovská 8 v průběhu roku 2018, za podmínky získání finančních prostředků 

dle důvodové zprávy, 

2. schválit přijetí peněžitého daru ve výši150.000 Kč zejména na zajištění zpracování 

projektové dokumentace k vybudování hokejbalového hřiště v areálu Základní školy 

Přerov, Želatovská 8 a uzavření darovací smlouvy mezi subjektem HC ZUBR  

Přerov z. s., IČ: 70259747, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I – Město, 75002 

Přerov, jako dárcem a statutárním městem Přerovem jako obdarovaným,  

3. uložit Radě města Přerova zajistit zahájení potřebných úkonů k vypracování 

projektové dokumentace k realizaci výstavby hokejbalového hřiště v areálu Základní 

školy Přerov, Želatovská 8, za podmínky schválení bodu 1 a 2 tohoto usnesení 

 

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

 

Mgr. Petr Kouba – dotaz na halu v Předmostí a na Zdravotní školu v Přerově. 

 

Bc. Tomáš Navrátil bude informovat na příštím výboru ohledně haly v Předmostí. Ohledně 

Střední zdravotní školy v Přerově informoval, že probíhalo jednání na Krajském úřadu 

Olomouckého kraje, kde byla i nabídnuta možnost přidělení budovy, ale KÚ jako zřizovatel 

toto považuje za uzavřené, v současné době probíhají ještě jednání s panem Vránou a 

primátorem. 

 



4 
 

Mgr. Věra Vránová Ph.D. informovala o jednání se zástupci Středomoravské nemocniční a.s., 

o.z. Nemocnice Přerov, která by měla zájem se také podílet na zachování školy v Přerově, 

budou probíhat další jednání, je zde možnost, že pokud bude jen praxe pro přerovské studenty 

v nemocnici v Přerově a pro ostatní v Hranicích, tak budou případní zájemci o studium volit 

také školu v Olomouci, což by bylo škoda. 

 

 

 

5. Závěr 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 15.40 hod.  

 

Další jednání se uskuteční dne 10. 4. 2017 od 15.00 hod. v malé zasedací místnosti 

Smetanova ul. 7. 

 

 

V Přerově 8. 3. 2017 

Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

……………………………     …………..…………………  

     Bc. Tomáš Navrátil         Marcela Danišová 

       předseda výboru      organizační pracovník výboru 

 

 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 21. jednání výboru 

Prezenční listina 
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Usnesení 21. jednání Výboru pro školství a sport 

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 6. 3. 2017 

 

 

VŠS/21/69/2017 – Program 21. jednání výboru 

 

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

 

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

 

 

VŠS/21/70/2017 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o školských obvodech spádových 

mateřských škol na území města Přerova 

 

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

usnesení ve znění navrženém Radou města Přerova. 

 

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

 

 

VŠS/21/71/2017 – Záměr o poskytnutí dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek 

 

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

usnesení ve znění navrženém Radou města Přerova. 

 

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

 

 

 

VŠS/21/72/2017 – Žádost o poskytnutí dotace – SH ČMS – Okresní sdružení hasičů 

Přerov 

 

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

usnesení ve znění navrženém Radou města Přerova. 

 

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

 

VŠS/21/73/2017 – Záměr realizace hokejbalového hřiště  

 

Výbor pro školství a sport po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova    
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1. schválit záměr realizace výstavby hokejbalového hřiště v areálu Základní školy 

Přerov, Želatovská 8 v průběhu roku 2018, za podmínky získání finančních prostředků 

dle důvodové zprávy, 

2. schválit přijetí peněžitého daru ve výši150.000 Kč zejména na zajištění zpracování 

projektové dokumentace k vybudování hokejbalového hřiště v areálu Základní školy 

Přerov, Želatovská 8 a uzavření darovací smlouvy mezi subjektem HC ZUBR  

Přerov z. s., IČ: 70259747, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I – Město, 75002 

Přerov, jako dárcem a statutárním městem Přerovem jako obdarovaným,  

3. uložit Radě města Přerova zajistit zahájení potřebných úkonů k vypracování 

projektové dokumentace k realizaci výstavby hokejbalového hřiště v areálu Základní 

školy Přerov, Želatovská 8, za podmínky schválení bodu 1 a 2 tohoto usnesení 

 

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

 

 

 

 

 

        Bc. Tomáš Navrátil     Marcela Danišová 

          předseda výboru          organizační pracovník výboru 
 

 


