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Zápis č. 23 

z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 15. 5. 2017 

Přítomni:      Nepřítomni:     

Bc.   Tomáš Navrátil      

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. 

Mgr. Petr Kouba        Omluveni:  

Mgr. Marie Plánková   příchod 15.08 hod.  

Ing. Michal Majer 

Vladimír Kočara 

Mgr. Bc. Věra Václavíčková 

Mgr. Ivo Kohl   příchod 15.15 hod. 

Ilona Vintrová     

        

Hosté: 

Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru SVŠ 

Mgr. Petr Hrbek – vedoucí oddělení školství a mládeže 

Ing. Lubomír Svoboda – manažer spolku Volejbal Přerov, z.s.  

- příchod 15.00 hod., odchod 15.25 hod. 

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

- příchod 15.00 hod., odchod 15.25 hod. 

 

 

Organizační pracovník: 

 

Marcela Danišová  

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 4/2017 – informace na vědomí 

3. Žádost o mimořádnou dotaci TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 

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: 
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Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 23. jednání výboru. 

 

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

 

Předseda výboru předal slovo zástupcům spolku Volejbal Přerov, z.s., kteří seznámili členy 

výboru s aktuálním vývojem v tomto sportovním klubu před projednáváním žádosti  

o  poskytnutí dotace na druhou polovinu roku 2017 v orgánech obce. 

 

Oddělení soutěží žen a mládeže 

Pan Svoboda sdělil, že Český volejbalový svazu nezná model oddělené servisní organizace 

pro družstvo dospělých a systém financování volejbalu jako sportu s nižší marketingovou 

hodnotou je diametrálně odlišný od financování sportů jako fotbal nebo hokej. Odtržením 

družstva žen do komerční organizace by zanikla možnost jejího financování z dotačních 

programů kraje, volejbalového svazu a MŠMT, které poskytují finanční prostředky jen 

spolkům. Jistou možností je získání silného strategického partnera, kterým v minulosti byla 

PRECHEZA a.s., ale její současné priority v oblasti sponzoringu jsou jiné. Vytvoření servisní 

organizace pro družstvo žen je cíl, který v současné době nelze naplnit, ale hledání 

generálního partnera pokračuje. 

Volejbal Přerov má v současné době striktně vedené oddělené financování a účetnictví 

mládežnických celků od družstva extraligy žen, které je zajišťováno externí účetní firmou. 

Klub k dnešnímu dni nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti k jiným organizacím. Na další 

období roku počítáme s druhou polovinou dotace města na financování mládeže a na extraligu 

žen se uzavírají sponzorské smlouvy. 

 

Volejbalový klub Přerov, z.s. – vývoj kauzy 

Pan Tabara upozornil na skutečnost, že tato kauza se týká právního subjektu, který je 

oddělený od současného příjemce dotací od města Přerov s názvem Volejbal Přerov, z.s. 

Volejbalový klub Přerov je v konkurzu a bylo zahájeno insolvenční řízení na návrh dlužníka. 

Dne 12.4.2017 se účastnil u krajského soudu v Ostravě přezkumného jednání za účasti 

insolvenčního správce a státní zástupkyně a současně proběhla i schůzka věřitelů, kteří se 

nedostavili. Podané trestní oznámení řeší Policie ČR, oddělení hospodářské kriminality, kde 

pan Tabara podal vysvětlení. Celá záležitost je rozpracovaná a v šetření, kdy konečný 

výsledek lze očekávat snad do jednoho roku.   

 

Pan Kouba navrhl, aby se smlouvy u subjektů s vyšší částkou dotace uzavíraly ve více 

splátkách za rok, čímž by se vytvořil prostor pro případnou reakci města na nové skutečnosti. 

 

 

2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 4/2017 – informace 

 

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

předem elektronicky.  

Diskuse neproběhla, členové výboru vzali informace na vědomí. 

 

 

3. Žádost o mimořádnou dotaci TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 

 

TJ Spartak Přerov požádal statutární město Přerov o dotaci ve výši 440.000,- Kč (90% 

z celkové ceny) na zakoupení nového rozkládacího povrchu do víceúčelové sportovní haly. 

Povrch je nezbytně nutný pro soutěžní utkání florbalu, házené a sálové kopané. Do současné 
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doby využívaný povrch si jeho vlastník odvezl a prodal. Tenisová hala se nachází v záplavové 

oblasti a mobilní povrch se jeví jako vhodnější varianta než trvalý povrch. 

Pan Majer sdělil, že podlaha se musí rozkládat 4x týdně při 5 lidech asi 1,5 hod. a tím se 

navyšují náklady o cca 10 000,- Kč měsíčně. Životnost podlahy je přibližně 10 let, přičemž je 

možnost dokoupit i jednotlivé poškozené díly. Diskutovány byly role vlastníka sportoviště a 

případných vlastníků sportovní podlahy. 

 

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

 

Výbor pro školství a sport po projednání odkládá projednávání žádosti. 

 

Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

4. Informace a návrhy členů výboru a hostů – různé 

 

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

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

organizace zaměstnanců školy měla připomínky zejména ke komunikaci s ředitelem školy. Na 

posledním jednání se zástupci zřizovatele byla konstatována pozitivní změna. Kontroly 

provedené ČŠI i oddělením kontroly magistrátu města Přerova nezjistily zásadní nedostatky, 

zápisy do 1. tříd dopadly výborně. Pan ředitel se snaží zlepšit kvalitu komunikace s pedagogy 

a zástupci odborové organizace a ze strany zřizovatele byla nabídnuta součinnost. Jednání o 

uzavření Kolektivní smlouvy by měla být uzavřena v červnu 2017. V současné chvíli nebudou 

zváni zástupci odborů ani pan ředitel na jednání výboru.  

 

Dále zazněly návrhy Mgr. Petra Kouby a Mgr. Bc. Věry Václavíčkové k obsahu připravované 

koncepce školství pro léta 2018-2020. 

 

5. Závěr 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 16.40 hod.  

 

Další jednání se uskuteční dne 5. 6. 2017 od 15.00 hod. v malé zasedací místnosti  

Smetanova ul. 7. 

 

 

V Přerově 16. 5. 2017 

Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

……………………………     …………..…………………  

     Bc. Tomáš Navrátil         Marcela Danišová 

       předseda výboru      organizační pracovník výboru 

 

 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 23. jednání výboru 

Prezenční listina 



4 
 

Usnesení 23. jednání Výboru pro školství a sport 

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 15. 5. 2017 

 

 

VŠS/23/79/2017 – Program 23. jednání výboru 

 

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 23. jednání výboru. 

 

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

 

 

VŠS/23/80/2017 – Žádost o mimořádnou dotaci TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 

 

Výbor pro školství a sport po projednání odkládá projednávání žádosti. 

 

Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

 

 

 

 

        Bc. Tomáš Navrátil     Marcela Danišová 

          předseda výboru          organizační pracovník výboru 

 


