
Pořadové číslo:  40/6 

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 15.06.2018 

Návrh pro 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 6. 2018 

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 2018 - 2019 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 2018 - 2019, jehož znění včetně příloh je 

součástí důvodové zprávy. 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.06.2018 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 94. schůzi konané dne 14. 6. 2018 a podává návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Výbor pro školství a sport: 

projednal danou záležitost na svém jednání dne 14. 5. 2018 a navrhuje Zastupitelstvu města Přerova 

schválit Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 2018 – 2019, a to včetně navýšení objemu 

finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu statutárního města Přerova do dotačního programu 

pro oblast sportu a volného času o 10 % - Bod 4, Cíl 1, Opatření 1.1. – Aktivity k naplnění opatření. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

 



Důvodová zpráva: 

Dne 1. 1. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o 

podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy. Hlavním účelem jeho přijetí 

bylo zajištění větší transparentnosti při poskytování podpory sportovním organizacím z veřejných 

prostředků. Zákon o podpoře sportu vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné 

činnosti a stanovuje, mimo jiné, úkoly a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu. 

V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších 

předpisů, obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a 

zajišťuje jeho provádění, přičemž tento plán zpracuje obec poprvé do 18 měsíců ode dne nabytí 

účinnosti zákona č. 230/2016 Sb. Plán rozvoje obce obsahuje zejména vymezení oblastí podpory 

sportu, priority v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních 

zařízení pro občany obce.  

  

Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 2018 - 2019 včetně jeho příloh bude ode dne 1. 7. 2018 

zveřejněn na webových stránkách statutárního města Přerova a k dispozici na Odboru sociálních věcí a 

školství Magistrátu města Přerova. 

  

  

Přílohy: 

  

Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 

Příloha č. 1: Sportoviště na území města Přerova  

Příloha č. 2: Přehled sportovních organizací pravidelně podporovaných statutárním městem Přerovem 

Příloha č. 3: Přehled činnosti zájmových kroužků na základních školách a středisku volného času  

 

 


