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Zápis č. 25 

z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 14. 8. 2017 

Přítomni:      Nepřítomni:     

Bc.   Tomáš Navrátil     Mgr. Petr Kouba 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. 

Mgr. Marie Plánková 

Mgr. Ivo Kohl  - příchod 15,20 hod   Omluveni:  

Ing. Michal Majer     Ilona Vintrová 

Vladimír Kočara      

Mgr. Bc. Věra Václavíčková 

 

Hosté: 

Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru SVŠ 

Mgr. Petr Hrbek – vedoucí oddělení školství a mládeže 

Ludmila Tomaníková - zastupitelka 

Ing. Jaroslav Klvač – ředitel Tepla Přerov, a.s. 

Mgr. Petr Huťka – prezident TK PRECHEZA Přerov z.s. 

 

Organizační pracovník: 

 

Marcela Danišová  

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Pozvání zástupců Tepla Přerov, a.s. 

3. Záměr poskytnutí dotace TK PRECHEZA Přerov z.s. 

4. 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, který doplnil: 

3.   Materiály předkládané do ZM dne 21. 8. 2017 

4.   Záměr poskytnutí dotace TK PRECHEZA Přerov z.s. 

5. Závěr 

 

Bc. Tomáš Navrátil - návrh znění usnesení: 

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 25. jednání výboru. 



2 
 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

2. Pozvání zástupců Tepla Přerov, a.s. 

 

Předseda výboru předal slovo panu řediteli Klvačovi, který informoval členy výboru  

o bezdlužnosti spolku Volejbal Přerov, z.s. IČ 03660575. Volejbalový klub Přerov, z.s.         

IČ 26550466 ukončil činnost v roce 2014 a dlužil 290.822,64 Kč. Vznikl nový spolek 

Volejbal Přerov, z.s., který nepřevzal závazky za původní spolek, ale po jednání s předsedou 

klubu, došlo k dohodě o kompenzaci dluhu. Na původní spolek byl podán návrh  

na insolvenční řízení a v současné době se čeká na rozhodnutí soudu, kterým se vše ukončí a 

účetně narovná. Současný spolek Volejbal Přerov, z.s. nic nedluží a své závazky vůči Teplo 

Přerov a.s. platí řádně a včas. 
 

 

3.   Materiály předkládané do ZM dne 21. 8. 2017 

  

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

 

3.1 – Církevní mateřská škola v Přerově – dotace pro školní rok 2017/2018 

 

Jedná se o poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace na provozní náklady Církevní mateřské školy v Přerově a jejího zařízení 

školního stravování, typu školní jídelna – výdejna v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.   

 

Proběhla diskuse a 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 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

3.2 – Předání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření Základní škole Přerov, Za 

mlýnem 1 

 

Jedná se o uzavření dodatku č. 5 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do 

správy výše uvedené ZŠ.  

 

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 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

3.3 – Záměr poskytnutí dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek 

 

Předseda výboru Bc. Tomáš Navrátil informoval přítomné, že tímto materiálem reaguje na 

skutečnost, kdy Sportovní klub Žeravice, spolek neuspěl se svou žádostí o přidělení investiční 

dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále MŠMT) pro rok 2017, a to 

z důvodu zrušení dotačního programu ministerstvem. Následně MŠMT, pod tlakem všech 
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sportovních svazů, vyhlásilo dne 30. 6. 2017 Státní podporu sportu 2017/2018 – investiční 

prostředky, kdy změnilo číslo programu aktuální státní podpory na 133 530 Podpora 

materiálně technické základny sportu a tuto skutečnost jsme zapracovali do navrženého 

usnesení. Původní záměr SK Žeravice byl již jednou prezentován v zastupitelstvu a klub bude 

opětovně žádat o přidělení dotace na zastřešení stávajícího hřiště ve stejném rozsahu. 

Předpokládané celkové investiční náklady projektu „Zastřešení stávajícího hřiště“  

ve sportovním areálu v Žeravicích činí 10.868.000 Kč. Žadatel o dotaci předpokládá 

vícezdrojové financování projektu:  

- 50 % celkových investičních nákladů, tj. 5.434.000 Kč by mělo být pokryto  

z Programu 133530 - Podpora materiálně technické základny sportu, vyhlášeného 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci státní podpory sportu pro rok 

2017/2018 – investiční prostředky,  

- 30 % celkových investičních nákladů, tj. 3.260.000 Kč z rozpočtu města Přerova,  

- 20 % celkových investičních nákladů, tj. 2.174.000 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje. 

 

Proběhla diskuse a 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 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

4. Záměr poskytnutí dotace TK PRECHEZA Přerov z.s. 

 

TK PRECHEZA Přerov z.s. (dále TK PRECHEZA) podal žádost s investičním záměrem  

na vybudování tenisové haly a požádal o poskytnutí individuální dotace ve výši 4.000.000 Kč 

na částečnou úhradu investičních nákladů spojených s I. etapou výstavby tenisové haly 

v areálu TK PRECHEZA v roce 2018. 

Děti a mládež v současné době využívají ke své činnosti halu TJ Spartak Přerov, kde došlo 

k poškození původního tenisového povrchu a v současné době je povrch pro vrcholový tenis 

již nevyhovující, problémem je i nedostatečný časový prostor v hale TJ Spartak Přerov. 

Stavba bude probíhat ve dvou etapách a v současné době je vydáno stavební povolení na I. 

etapu, kdy půjde zejména o odstranění centrálního kurtu včetně betonových tribun a výstavbu 

jednopodlažní obdélníkové haly se třemi kurty. Předpokládané celkové investiční náklady I. 

etapy činí 38.000.000 Kč. Žadatel předpokládá vícezdrojové financování projektu: 

 MŠMT – 20.000.000 Kč z Programu – Podpora materiálně technické základny sportu  

 Olomoucký kraj – 10.000.000 Kč   

 Statutární město Přerov – 4.000.000 Kč  

 Vlastní zdroje – 4.000.000 Kč 

Druhá etapa se bude týkat vybudování zázemí tenisového areálu (šatny, posilovna, 

relaxace….) a v současné době se nachází v přípravné fázi. Podmínkou pro poskytnutí výše 

uvedené dotace bude doložení rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace. 
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Předseda výboru předal slovo panu Huťkovi, který doplnil informace členům výboru zejména 

o aktuální činnosti spolku. 

Proběhla diskuse a 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. 

 

5.   Závěr 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 15.50 hod.  

 

 

Další jednání se uskuteční dne 4. 9. 2017 od 15.00 hod. v malé zasedací místnosti na ulici 

Smetanova 7. 

 

 

V Přerově 15. 8. 2017 

Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

……………………………     …………..…………………  

     Bc. Tomáš Navrátil         Marcela Danišová 

       předseda výboru      organizační pracovník výboru 

 

 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 25. jednání výboru 

Prezenční listina 
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Usnesení 25. jednání Výboru pro školství a sport 

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 14. 8. 2017 

 

 

VŠS/25/86/2017 – Program 25. jednání výboru 

 

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 25. jednání výboru. 

 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

VŠS/25/87/2017 – Církevní mateřská škola v Přerově – dotace pro školní rok 2017/2018  

 

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

usnesení ve znění navrženém Radou města Přerova. 

 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

________________________________________________________________________ 

 

VŠS/25/88/2017 – Předání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření 

Základní škole Přerov, Za mlýnem 1  

 

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

usnesení ve znění navrženém Radou města Přerova. 

 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

_________________________________________________________________________ 

VŠS/25/89/2017 – Záměr 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 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

_________________________________________________________________________ 

VŠS/25/90/2017 – Záměr poskytnutí dotace - TK PRECHEZA Přerov z.s.  

 

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. 

 

        

 Bc. Tomáš Navrátil        Marcela Danišová 

   předseda výboru          organizační pracovník výboru 


