
Pořadové číslo:  32/2 

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 16.10.2017 

Návrh pro 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 10. 

2017 

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil , předseda Výboru pro školství a sport 

Navrhovatel:  Výbor pro školství a sport 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Základní škola Přerov, Želatovská 8 – zaměření na lední hokej    

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, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

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

Základní školy Přerov, Želatovská 8 dle bodu 1. tohoto usnesení ve výši 235.000,-Kč pro 

období 9-12/2018 do rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2018. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Výbor pro školství a sport: 

projednal danou záležitost na svém jednání dne 9. 10. 2017 a doporučuje Zastupitelstvu města Přerova 

schválit navržené usnesení. 

 



Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. Výsledky vyhodnocení 

monitorovacího období roku 2018 – 2019 budou opět předloženy orgánům obce.  

 

Základní škola Přerov, Želatovská 8 a Školská rada při Základní škole Přerov, Želatovská 8: 

doporučují Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Odbor ekonomiky:  

Vzhledem k tomu, že odbor sociálních věcí a školství doporučuje schválit výše uvedený návrh, dá se 

předpokládat, že potřebné finanční prostředky nalezne v rámci přiděleného limitu, který byl navýšen 

oproti roku předcházejícímu a vyčlení z těchto zdrojů částku potřebnou pro období 9-12/2018 do 

návrhu rozpočtu města. Je třeba také uvést, že tyto a další obdobné aktivity, projekty a nadstandardy 

odčerpávají finanční prostředky a ovlivňují tak možnosti jejich využití v oblasti oprav, údržby a 

obnovy vybavení školských zařízení, kdy odbor sociálních věcí a školství opakovaně zdůrazňuje jejich 

nedostatek. V návrhu rozpočtu města na rok 2018 je již na rozšiřující činnosti vyčleněno v oblasti 

školství v součtu 2,4 mil. Kč. ZŠ Želatovská byla i doposud prezentována jako hokejová škola, a proto 

také pro sportovní přípravu mladých hokejistů byl zastupitelstvem schválen záměr realizace 

hokejbalového hřiště, kde se dají očekávat nároky na rozpočet města nejen při jeho výstavbě, ale také 

provozu a údržbě. Stávající vývoj ekonomiky je sice velmi příznivý, což se kladně projevuje na 

příjmech města, ovšem nelze přepokládat, že tento stav bude trvale zachován. V tom případě by mohlo 

být problematické financování veškerých aktivit města. Odbor ekonomiky nedoporučuje schválit 

návrh na usnesení. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

 

Mgr. Přemysl Dvorský Ph.D., ředitel Základní školy Přerov, Želatovská 8 (dále ZŠ Želatovská) 

předložil Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova záměr  

sportovního zaměření základní školy na lední hokej. Materiál s názvem „Základní škola  

se zaměřením na lední hokej“ byl projednán a schválen Školskou radu při ZŠ Želatovská  

na pravidelném jednání dne 4. 10. 2017. 

ZŠ Želatovská už od 70. let minulého století spolupracuje s Hokejovým klubem HC ZUBR Přerov a 

cíleně vytváří podmínky pro úspěšné propojení výchovně vzdělávacího procesu  

se sportovní přípravou žáků. 

 

Předložená sportovní koncepce školy se opírá o tyto klíčové aktivity: 

1. Rozvoj tělesné výchovy a sportovních aktivit 

2. Rozvoj spolupráce s Mateřskou školou Přerov, Kouřílkova 2 

3. Rozvoj sportovních aktivit směřujících k předškolní mládeži a k využití volného času žáků 

plnících povinnou školní docházku 

 

K naplnění výše uvedených aktivit ZŠ Želatovská požaduje od svého zřizovatele financování dvou 

trenérů na zkrácený úvazek, úhradu pronájmů sportovišť (ledová plocha zimního stadionu, sportovní 

hala nebo sportoviště SK Přerov) a úhradu nákladů na udržitelnost sportovního vybavení. Nedílnou 

součástí důvodové zprávy je i příloha č. 1. 

 

Předpokládaný termín zahájení realizace sportovního zaměření ZŠ Želatovská je k 1. 9. 2018, tedy od 

školního roku 2018/2019, kdy toto jednoleté monitorovací období bude vyhodnoceno a na základě 

získaných informací dojde k upřesnění požadavků pro následující období  

do školního roku 2020/2021.    

 

Celkové náklady na realizaci sportovního zaměření ZŠ Želatovská v období 9-12/2018 



jsou školou vyčísleny na částku 235.000,- Kč. Z této částky se předpokládá,  

že budou hrazeny platové náklady trenérů s osvědčením nejméně II. třídy trenéra příslušné 

specializace, tj. platový tarif s  osobním příplatkem (bez příplatku za vedení a odměny), 

zákonné odvody, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním 

úrazu nebo nemoci z  povolání, příp. náhrady platu, dále pak náklady spojené s nájmy 

sportovišť a náklady na udržitelnost sportovního vybavení – tedy opravy a nákup sportovního 

nářadí a náčiní. Předpokládá se, že na platové náklady dotčených trenérů bude vyčleněna 

částka 150.000,- Kč a na náklady spojené s nájmy sportovišť a udržitelnosti sportovního 

vybavení bude vyčleněna částka 85.000,- Kč, s tím, že částky na zmíněné náklady mohou být 

dle skutečnosti v jiné výši, ale celkově nepřesáhnou částku 235.000,- Kč.   

Celkové náklady na realizaci sportovního zaměření ZŠ Želatovská v období 1-8/2019 

jsou školou vyčísleny na částku 465.000,- Kč. Z této částky se předpokládá,  

že budou hrazeny platové náklady trenérů s osvědčením nejméně II. třídy trenéra příslušné 

specializace, tj. platový tarif s  osobním příplatkem (bez příplatku za vedení a odměny), 

zákonné odvody, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním 

úrazu nebo nemoci z  povolání, příp. náhrady platu, dále pak náklady spojené s nájmy 

sportovišť a náklady na udržitelnost sportovního vybavení – tedy opravy a nákup sportovního 

nářadí a náčiní. Předpokládá se, že na platové náklady dotčených trenérů bude vyčleněna 

částka 300.000,- Kč a na náklady spojené s nájmy sportovišť a udržitelnosti sportovního 

vybavení bude vyčleněna částka 165.000,- Kč, s tím, že částky na zmíněné náklady mohou 

být dle skutečnosti v jiné výši, ale celkově nepřesáhnou částku 465.000,- Kč.   

Pravidla pro financování nákladů trenéra s osvědčením nejméně II. třídy trenéra 

příslušné specializace z  rozpočtu statutárního města Přerova: 

Činnost trenéra s osvědčením nejméně II. třídy trenéra příslušné specializace zajistí škola 

zřízením pracovního místa, kdy rozsah pracovních úvazků bude nastaven s ohledem  

na objem požadovaných finančních prostředků.   

Pracovní smlouvy s dotčenými osobami se uzavřou na dobu určitou, na období 12 měsíců  

a dále pak v souladu s platnou legislativou. Zřizovatel na sebe bere veškerá práva a závazky 

plynoucí z ukončení pracovního poměru. 

Platové zařazení pracovníka max. v 10. platové třídě.  

Platové náklady těchto pracovníků, tj. platový tarif s  osobním příplatkem (bez příplatku  

za vedení a odměny), zákonné odvody, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele  

za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z  povolání, příp. náhrady platu, hrazené 

z finančních prostředků statutárního města Přerova budou vždy stanoveny v souladu s platnou 

legislativou. Osobní příplatek nepřesáhne 1 000,- Kč měsíčně při plném pracovním úvazku. 

Jiné složky platu než platový tarif a osobní příplatek (např. příplatek za vedení, odměny) 

nelze hradit z finančních prostředků statutárního města Přerova.  

 

Škola bude tuto částku odboru sociálních věcí a školství vyúčtovávat vždy k 31. 12. 

příslušného kalendářního roku. Potřebné finanční prostředky (v návaznosti na platnou 

legislativu v  platové oblasti pro školství) bude odbor sociálních věcí a školství nárokovat  

při přípravě rozpočtu statutárního města Přerova pro kalendářní rok. Nevyčerpané finanční 

prostředky budou vráceny do rozpočtu statutárního města Přerova. 

Platové náklady trenérů s osvědčením nejméně II. třídy trenéra příslušné specializace,  

tj. platový tarif s  osobním příplatkem (bez příplatku za vedení a odměny), zákonné odvody, 

zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci  



z  povolání, příp. náhrady platu, hrazené z finančních prostředků statutárního města Přerova 

budou propláceny na základě předložených personálních a mzdových podkladů.  

Celkové předpokládané náklady na realizaci sportovního zaměření ZŠ Želatovská 

v monitorovacím období školního roku 2018/2019, jsou školou vyčísleny na částku 

700.000,-Kč.    

 

 


