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Zápis č. 24 

z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 5. 6. 2017 

Přítomni:      Nepřítomni:     

Bc.   Tomáš Navrátil      

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. 

Mgr. Petr Kouba        Omluveni:  

Ilona Vintrová      Mgr. Marie Plánková     

Ing. Michal Majer 

Vladimír Kočara 

Mgr. Bc. Věra Václavíčková 

Mgr. Ivo Kohl   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 

Bc. Jana Hradilová 

 

Organizační pracovník: 

 

Marcela Danišová  

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Materiály předkládané do ZM dne 19. 6. 2017 

3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 5/2017 – informace na vědomí 

4. Dotační program pro rok 2018 – sport, volný čas 

5. Informace a návrhy členů výboru a hostů - různé 

6. 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 24. jednání výboru. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 
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2. Materiály předkládané do ZM dne 19. 6. 2017 

 

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

 

2.1 – Volejbal Přerov, z.s. – poskytnutí dotace 

 

Jedná se o poskytnutí dotace ve výši 658.000 Kč na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let 

v období 1. 7. – 31. 12. 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 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 5/2017 – informace 

 

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

předem elektronicky.  

Diskuse neproběhla, členové výboru vzali informace na vědomí. 

 

 

4. Zásady Dotačního programu pro rok 2018 – sport, volný čas (DP) 

 

Bc. Hradilová a Mgr. Pospíšilová objasnily změny oproti předchozímu roku. Žadatelé budou 

muset u žádostí o dotace nad 500.000 Kč dokládat čestné prohlášení o tom, že nemají 

nařízenou exekuci. Dotace jim bude poskytnuta ve 3 splátkách, vyplacení další splátky bude 

podmíněno předložením čestného prohlášení o exekuci.  

Předpoklad finančních prostředků pro rok 2018: sport 10.800.000 Kč, volný čas 404.000 Kč. 

Bc. Hradilová představila harmonogram: 

- Vyhlášení DP v RM 24. 8. 2017 

- Projednání DP v ZM 18. 9. 2017 

- Zveřejnění DP od 20. 9. 2017  

- Podávání žádostí v termínu 23. 10. 2017 – 3. 11. 2017 

- Projednání žádostí ve VŠS v prosinci 2017 

- Leden 2018 schválení dotací v orgánech města. 

 

K předpokládané výši dotace proběhla diskuse a Výbor doporučuje navýšit dotační program 

v oblasti sportu na rok 2018 o 20%. 

 

4.1 – oblast sportu – navýšení dotace 

 

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

Dotační program pro rok 2018 v oblasti sportu o 20%. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1 – schváleno. 
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K zaslaným podkladům a k uvedeným informacím proběhla diskuse, poté nechal Bc. Navrátil 

hlasovat o Zásadách Dotačního programu pro rok 2018: 

 

4.2 – oblast sportu a volného času 

 

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

Zásady Dotačního programu pro rok 2018 v oblasti sportu a volného času. 

 

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

 

 

 

5. Informace a návrhy členů výboru a hostů – různé 

 

 

Bc. Tomáš Navrátil přednesl návrh na prodloužení platnosti stávající koncepce pro oblast 

školství a to zejména v souvislosti s připravovanou reformou financování školství a na tento 

krok navazující legislativní změny. Celý proces je ve stavu příprav a může být ovlivněn i 

změnami ve vedení MŠMT ČR. Nová koncepce by neměla oporu v zásadních celostátních 

dokumentech a její obsah by byl v zásadních otázkách jen obecný. Odbor sociálních věcí a 

školství připraví předlohu k projednání v orgánech obce.  

 

Ing. Michal Majer – informoval přítomné o pokračujících jednáních s TJ Spartak Přerov o 

dotaci na zakoupení podlahy. TJ Spartak Přerov svou žádost stáhla a FBC Přerov podal novou 

žádost o poskytnutí dotace ve výši 340.000 Kč na pořízení rozkládacího sportovního povrchu, 

kdy z vlastních zdrojů uhradí 150.000 Kč. Vstřícná jednání probíhají i s klubem házené SK 

Žeravice. TJ Spartak přislíbil zajištění rozkládání a skládání podlahy a bude sepsána smlouva 

o smlouvě budoucí, kde se dohodnou přesné podmínky. 

  

 

5.1 – Záměr poskytnutí dotace 

 

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

záměr poskytnutí dotace ve výši 340.000 Kč subjektu FBC Přerov, z.s., IČ: 05207916, se 

sídlem Na Hrázi 781/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na pořízení rozkládacího 

sportovního povrchu v roce 2017. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1 – schváleno. 

 

 

 

6. Závěr 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 16.10 hod.  
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Další jednání se uskuteční dne 4. 9. 2017 od 15.00 hod. v malé zasedací místnosti  

Smetanova ul. 7. 

 

 

V Přerově 6. 6. 2017 

Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

……………………………     …………..…………………  

     Bc. Tomáš Navrátil         Marcela Danišová 

       předseda výboru      organizační pracovník výboru 

 

 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 24. jednání výboru 

Prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení 24. jednání Výboru pro školství a sport 

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 5. 6. 2017 

 

 

VŠS/24/81/2017 – Program 24. jednání výboru 

 

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 24. jednání výboru. 

 

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

 

 

VŠS/24/82/2017 – Volejbal Přerov, z.s. – poskytnutí dotace 

 

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

usnesení ve znění navrženém Radou města Přerova. 
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Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

 

VŠS/24/83/2017 – Změny v celkovém objemu peněžních prostředků vyčleněných 

v rozpočtu na podporu oblasti SPORTU    

 

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

Dotační program pro rok 2018 v oblasti SPORTU o 20%. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1 – schváleno. 

 

 

 

VŠS/24/84/2017 – Dotace pro rok 2018 v oblasti SPORTU a VOLNÉHO ČASU  

 

 

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

Dotační program pro rok 2018 v oblasti SPORTU a VOLNÉHO ČASU. 

 

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

 

 

 

VŠS/24/85/2017 – Záměr poskytnutí dotace – FBC Přerov, z.s.  

 

Výbor pro školství a sport po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova    

schválit záměr poskytnutí dotace na pořízení rozkládacího sportovního povrchu v roce 2017. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1 – schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Bc. Tomáš Navrátil     Marcela Danišová 

          předseda výboru          organizační pracovník výboru 
 


