
Pořadové číslo:  27/7 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 18.4.2017 

Návrh pro 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 4. 2017 

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

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

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. bere na vědomí návrh koncepce zaměření školy na sportovní všestrannost a rozvoj 

pohybových dovedností žáků pro období 2018 – 2023, zpracovanou Mgr. Tomášem 

Jelínkem, ředitelem příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4. Znění návrhu 

koncepce je přílohou č. 1 důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů učitele tělesné výchovy (s osvědčením 

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

období od 9/2018 – 8/2023 a uklízeče haly pro období 9/2018 – 8/2023 příspěvkové 

organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358, se sídlem Přerov, Přerov I – 

Město, U tenisu 4, dle důvodové zprávy, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za 

předpokladu finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu statutárního města Přerova pro 

příslušný kalendářní rok. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.8.2023 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na své 66. schůzi konané dne 06. 04. 2017 a podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit navržené usnesení.  

 

Výbor pro školství a sport: 



projednal danou záležitost na svém jednání dne 10. 04. 2017 a doporučuje Zastupitelstvu města 

Přerova schválit navržené usnesení. 

 

Odbor sociálních věcí a školství a Základní škola Přerov, U tenisu 4: 

doporučují Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.   

 

Odbor ekonomiky: 

Při sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na příslušný rok jsou pravidelně 

zohledňovány zvýšené výdaje odboru sociálních věcí a školství související se sportovním zaměřením 

ZŠ U tenisu. Tyto a další obdobné aktivity a nadstandardy na jiných školách však odčerpávají finanční 

prostředky a ovlivňují tak možnosti jejich využití v oblasti oprav, údržby a obnovy vybavení 

školských zařízení. 

 

 

 

 


