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Zápis č. 22 

z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 10. 4. 2017 

Přítomni:      Nepřítomni:     

Bc.   Tomáš Navrátil      

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. 

Mgr. Petr Kouba        Omluveni: Mgr. Ivo Kohl 

Mgr. Marie Plánková     

Ing. Michal Majer 

Vladimír Kočara 

Mgr. Bc. Věra Václavíčková 

Ilona Vintrová    příchod 15,05 hod. 

        

Hosté: 

Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru SVŠ 

Mgr. Petr Hrbek – vedoucí oddělení školství a mládeže 

Mgr. Věra Vránová, Ph.D. – zastupitelka 

Mgr. Helena Netopilová - zastupitelka 

 

Organizační pracovník: 

 

Marcela Danišová 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Materiály předkládané do ZM dne 24. 4. 2017 

3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 3/2017 – 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 22. jednání výboru. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 
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2. Materiály předkládané do ZM dne 24. 4. 2017 

 

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

 

2.1 – Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2017/2018 

 

Jedná se o VARIANTU I - pravidla a rozsah financování nákladů speciálního pedagoga, 

psychologa a sociálního pedagoga pro období 9/2017 až 8/2018, a to z rozpočtu statutárního 

města Přerova a za podmínky finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města příslušný 

kalendářní rok. 

 

Předseda výboru Bc. Tomáš Navrátil podal návrh na toto usnesení: 

 

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

usnesení s variantou I ve znění navrženém Radou města Přerova. 

 

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

 

2.2 – Základní škola Přerov, U tenisu 4 – sportovní zaměření pro období 2018 - 2023 

 

Jedná se o pravidla a rozsah financování nákladů učitele tělesné výchovy (s osvědčením 

nejméně II. třídy trenéra příslušné specializace) pro období 9/2018 – 8/2023; správce haly a 

uklízeče haly pro období od 9/2018 – 8/2023, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za 

podmínky finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města příslušný kalendářní rok.  

Vzít na vědomí návrh koncepce zaměření školy na sportovní všestrannost a rozvoj 

pohybových dovedností žáků pro období 2018 – 2023. 

   

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 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

2.3 – Plán oprav a údržby mateřských a základních škol na rok 2017 

 

Jedná se o plán oprav, údržby a investic nemovitého majetku a pořízení vybavení movitého 

majetku realizované školami zřizovanými statutárním městem Přerovem v roce 2017. 

 

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 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 3/2017 – informace 
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Přehled školských záležitostí projednávaných v RM v březnu 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 informoval přítomné o jednání ohledně haly v Předmostí, kdy majitel p. 

Rybka, by rád halu směnil s městem Přerovem za budovu Chemik, další jednání budou 

probíhat. 

 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.  informoval přítomné o změně financování hokejbalového 

hřiště v areálu Základní školy Přerov, Želatovská 8. Finanční plán je HC Zubr Přerov z. s. – 

dar ve výši 1.000.000 Kč, dotace Olomouckého kraje 800.000 Kč a vklad města Přerova 

1.200.000 Kč.  

 

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. Romana Pospíšilová informovala přítomné o zahájení přípravy nové koncepce pro 

oblast školství od roku 2018. Požádala o přípravu podnětů a návrhů pro její strategickou část, 

která bude nejprve řešit oblast MŠ a dále ZŠ a ŠJ. Termín schválení je předpokládán 11 – 

12/2017. 

 

Ing. Michal Majer informoval přítomné o situaci mezi provozovatelem Tenisové haly TJ 

Spartak Přerov a vlastníkem zapůjčeného umělého povrchu panem Bůčkem. Hrozí situace, 

kdy v hale nebude umělý povrch pro halové sporty, které ho nyní využívají (házená, 

florbal…) a v Přerově není jiná vhodná hala pro soutěžní utkání. TJ Spartak zatím nejeví 

zájem o zakoupení nové rozebíratelné podlahy za cca 500.000,- Kč. Současně probíhají 

jednání se společností Teplo Přerov o dalších možnostech. 

 

Bc. Tomáš Navrátil informoval o probíhajícím hodnocení ředitele školy, dotazníkovém 

šetření zaměstnanců a kontrole hospodaření na Základní škole Přerov, U tenisu 4. Pan ředitel 

a zástupci odborové organizace budou pozvání na další jednání výboru. 
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Dále zazněla informace o změně celého vedení spolku 1. FC Viktorie Přerov, v důsledku 

čehož nebyla zatím uzavřena mezi klubem a městem Přerov (jako poskytovatelem dotace) 

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017. Současně byla diskutována otázka 

zadlužení uvedeného klubu, která se dle informací z médií pohybuje kolem cca 1,5 milionu 

korun. K uzavření výše zmíněné smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2017 dojde až 1. FC 

Viktorie Přerov předloží městu výpis ze Spolkového rejstříku a doloží dispoziční práva 

statutárů klubu k bankovnímu účtu. 

 

5. Závěr 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 15.50 hod.  

 

Další jednání se uskuteční dne 15. 5. 2017 od 15.00 hod. ve velké zasedací místnosti 

Smetanova ul. 7. 

 

 

V Přerově 11. 4. 2017 

Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

……………………………     …………..…………………  

     Bc. Tomáš Navrátil         Marcela Danišová 

       předseda výboru      organizační pracovník výboru 

 

 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 22. jednání výboru 

Prezenční listina 
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Usnesení 22. jednání Výboru pro školství a sport 

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 10. 4. 2017 

 

 

VŠS/22/74/2017 – Program 22. jednání výboru 

 

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 22. jednání výboru. 

 

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

 

 

VŠS/22/75/2017 – Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 

2017/2018 

 

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

usnesení s variantou I ve znění navrženém Radou města Přerova. 

 

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

 

 

VŠS/22/76/2017 – Základní škola Přerov, U tenisu 4 – sportovní zaměření pro období 

2018 - 2023 

 

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/22/77/2017 – Plán oprav a údržby mateřských a základních škol na rok 2017 

 

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/22/78/2017 – 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 
 


