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Zápis č. 27 

z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 9. 10. 2017 

Přítomni:      Nepřítomni:     

Bc.   Tomáš Navrátil      

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. 

Ilona Vintrová        Omluveni:  

Ing. Michal Majer     Mgr. Bc. Věra Václavíčková 

Mgr. Marie Plánková        

Mgr. Petr Kouba        

Vladimír Kočara        

Mgr. Ivo Kohl   příchod v 15,05 hod. 

 

Hosté: 

Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru SVŠ 

Mgr. Petr Hrbek – vedoucí oddělení školství a mládeže 

Ludmila Tomaníková - zastupitelka 

 

 

Organizační pracovník: 

 

Marcela Danišová  

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 9/2017 – informace na vědomí 

3. Informace a návrhy členů výboru a hostů - různé 

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. 

Bc. Tomáš Navrátil - návrh znění usnesení: 

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 27. jednání výboru. 

 

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

 

 



2 
 

2.  Školské záležitosti projednávané v RM v období 9/2017 – informace 

 

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

předem elektronicky.  

Diskuse neproběhla, členové výboru vzali informace na vědomí. 

 

 

3.  Informace a návrhy členů výboru a hostů – různé 

 

 

Bc. Tomáš Navrátil informoval přítomné o partnerství základních škol s Domy 

s pečovatelskou službou, kdy každá základní škola naváže spolupráci v oblasti kulturních akcí 

s Domy s pečovatelskou službou. 

 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.  informoval přítomné o návrhu sportovního zaměření Základní 

školy Přerov, Želatovská 8 na lední hokej. V současné době již probíhá spolupráce 

s Hokejovým klubem HC ZUBR Přerov na velmi dobré úrovni, do budoucna by bylo 

přínosem tuto spolupráci rozšířit i personálně upravit obdobně jako u ZŠ Přerov, U tenisu. 

Nově zavedena třetí hodina tělesné výchovy v rámci povinné výuky – pokračování a rozvoj 

pilotní realizace. Jedna hodina TV týdně jako nepovinný předmět se zaměřením na lední 

hokej, suchou a letní přípravu, popř. hokeji příbuzné sporty (hokejbal, florbal, in-line hokej). 

Předpokládaný termín zahájení realizace sportovního zaměření školy je 1. 9. 2018 – zahájení 

školního roku 2018/2019. Celkový rozpočet ve výši 700.000 Kč na jeden školní rok 

představuje náklady na zajištění dvou trenérů/pedagogů na zkrácený úvazek v celkové výši 

1,0 až 1,3 úvazku včetně odvodů dle platné legislativy, což představuje asi 450.000 Kč a 

náklady na pronájem sportovišť a udržitelnost sportovního vybavení ve výši 250.000 Kč. 

V roce 2018 by tedy byl požadavek na období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 v celkové výši 

235.000 Kč, kdy mzdové náklady budou 150.000 Kč a náklady na pronájem a udržitelnost sp. 

vyb. ve výši 85.000 Kč. 

 

K výše uvedenému tématu proběhla diskuse a Bc. Tomáš Navrátil uvedl, že s ohledem na 

termín zpracování koncepce v oblasti školství doporučuje schválit financování projektu pro 

období 9-12/2018.  

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. podal návrh na toto usnesení: 

 

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

sportovní zaměření Základní školy Přerov, Želatovská 8 na lední hokej včetně rozpočtového 

krytí na rok 2018 a předpokládá v této věci návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 

1. schvaluje sportovní zaměření Základní školy Přerov, Želatovská 8 na lední hokej dle 

důvodové zprávy s předpokládaným prvním monitorovacím obdobím školního roku 

2018/2019, 

2. ukládá Radě města Přerova zahrnout náklady spojené s realizací sportovního zaměření 

školy dle bodu 1. ve výši 235.000 Kč na rok 2018 do rozpočtu Statutárního města Přerova na 

rok 2018. 

 

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

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 15.35 hod.  

Další jednání se uskuteční dne 6. 11. 2017 od 15.00 hod. ve velké zasedací místnosti  

Smetanova ul. 7 – dvorní trakt. 

 

 

V Přerově 10. 9. 2017 

Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

 

……………………………     …………..…………………  

     Bc. Tomáš Navrátil         Marcela Danišová 

       předseda výboru      organizační pracovník výboru 

 

 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 27. jednání výboru 

Prezenční listina 
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Usnesení 27. jednání Výboru pro školství a sport 

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 9. 10. 2017 

 

 

VŠS/27/94/2017 – Program 27. jednání výboru 

 

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 27. jednání výboru. 

 

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

________________________________________________________________________ 

 

VŠS/27/95/2017 – Sportovní zaměření Základní školy Přerov, Želatovská 8 na lední 

hokej 

 

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

sportovní zaměření Základní školy Přerov, Želatovská 8 na lední hokej včetně rozpočtového 

krytí na rok 2018 a předpokládá v této věci návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 

1. schvaluje sportovní zaměření Základní školy Přerov, Želatovská 8 na lední hokej dle 

důvodové zprávy s předpokládaným prvním monitorovacím obdobím školního roku 

2018/2019, 

2. ukládá Radě města Přerova zahrnout náklady spojené s realizací sportovního zaměření 

školy dle bodu 1. ve výši 235.000 Kč na rok 2018 do rozpočtu Statutárního města Přerova na 

rok 2018. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 Bc. Tomáš Navrátil     Marcela Danišová 

   předseda výboru          organizační pracovník výboru 
 

 

 

 

 

 

 


