
Pořadové číslo:  41/7 

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 17.08.2018 

Návrh pro 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 8. 2018 

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Harmonogram rekonstrukce školních hřišť 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje harmonogram rekonstrukce následujících školních hřišť při základních školách: 

  

a. Základní škola Přerov, U tenisu 4, v období 2018 – 2019,  

b. Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14, 

v období 2019 – 2020,  

c. Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, v období 2020 – 2021. 

  

Bližší časový rozpis těchto rekonstrukcí je uveden v důvodové zprávě. 

 

2. ukládá Radě města Přerova zajistit zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci 

školního hřiště při Základní škole Přerov, U tenisu 4, do 30. 06. 2019. 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis, 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti 

j.n. (rezerva) 

153 634,2* - 500,0 153 134,2 

  025 Projektové 

dokumentace 

(investice) 

25 702,3 + 500,0 26 202,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 



projednala danou záležitost na své 98. schůzi konané dne 9. 8. 2018 a podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit navržené usnesení. 

 

Výbor pro školství a sport: 

projednal danou záležitost na svém jednání dne 13. 8. 2018 a navrhuje Zastupitelstvu města Přerova 

schválit navržené usnesení.   

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. Rekonstrukce školních hřišť 

přispějí ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu na dotčených školách a bude přínosem pro 

volnočasové aktivity přerovských dětí, mládeže a dospělých.  

 

Odbor řízení projektů a investic: 

Odbor řízení projektů a investic sděluje, že bude nutno prostřednictvím zřizovatele základní školy 

vyspecifikovat požadavky na předmět plnění – tj. rozsah požadovaných prací. Předmět plnění je 

nezbytný ke stanovení předpokládané hodnoty rekonstrukce školního hřiště při Základní škole Přerov, 

U tenisu 4, ze kterého lze určit předpokládanou hodnotu projektových prací (dle sazebníku UNIKA 

2017). Dle předpokládané hodnoty projektových prací bude za předpokladu finančního krytí zakázky 

na projektovou dokumentaci vysoutěžen zhotovitel v souladu s vnitřním předpisem č. 16/2016 Zásady 

postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov, ve znění 

vnitřního předpisu č. 5/2018.  

 

Odbor ekonomiky:  

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové 

opatření – posílení rozpočtu o 500 000 Kč na zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci 

školního hřiště ZŠ U Tenisu 4. K uvedenému účelu budou převedeny zdroje rezervy na 

nerozpočtované výdaje. Dále odbor upozorňuje, že vzhledem k neustálému růstu provozních výdajů 

(rozšiřování služeb, udržitelnost projektů apod.) a avizovanému zpomalení růstu ekonomiky nelze 

garantovat, že potřebné částky budou v uvedených letech k předmětnému účelu k dispozici. 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov je zřizovatelem osmi základních škol v Přerově. V současné době mají k 

dispozici školní hřiště s umělým povrchem Základní školy Trávník, Velká Dlážka, Svisle a Želatovská 

a nabízí je k využití veřejnosti. Na všech těchto venkovních plochách jsou k dispozici správci hřišť, 

kteří mohou zájemcům i zapůjčit sportovní náčiní. Rada města Přerova každoročně schvaluje výše 

úhrad za užívání školních hřišť veřejností, ceny pro osoby starší 18 let se pohybují mezi 100 – 150 Kč 

za hodinu užití sportoviště. Všechny děti a mládež do 18 let mají vstup zdarma. Uvedená školní hřiště 

jsou přístupná od dubna do října a sportovci jsou povinni dodržovat provozní řád. V roce 2018 bude 

provedena rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za mlýnem a výstavba hokejbalového hřiště v areálu ZŠ 

Želatovská. 

  

Předložený harmonogram rekonstrukcí školních hřišť, která dosud nejsou zrekonstruována a byla 

předána k hospodaření ZŠ U tenisu, ZŠ a MŠ Hranická a ZŠ Boženy Němcové, navazuje zejména na 

zastupitelstvem schválený Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova a opakované požadavky 

ředitelů jmenovaných základních škol.  



  

ZŠ U tenisu je dle počtu žáků druhou největší základní školou v Přerově (k 30. 9. 2017 počet žáků 

663) a od roku 2013 naplňuje zřizovatelem schválenou koncepci sportovního zaměření. Od školního 

roku 2018/2019 bude mít ZŠ U tenisu v každém ročníku prvního stupně jednu třídu se sportovním 

zaměřením. Na podporu této koncepce Zastupitelstvo města Přerova schválilo pravidla a rozsah 

financování nákladů učitele tělesné výchovy (s osvědčením trenéra nejméně II. třídy a příslušné 

specializace), správce haly a uklízeče haly pro období 2018 – 2023 z rozpočtu statutárního města 

Přerova. Aktuální stav školního hřiště vyžaduje rekonstrukci a je zdokumentován v přiložené 

fotodokumentaci.  

  

ZŠ a MŠ Hranická (k 30. 9. 2017 počet 456 žáků ZŠ) se nachází v místní části Předmostí a 

rekonstrukcí školního hřiště vznikne nový sportovní areál s kvalitním povrchem, který bude přístupný 

nejen dětem a žákům, ale také veřejnosti z Předmostí, ale i dalších místní částí (Popovice, Lýsky, 

Čekyně a Vinary). ZŠ a MŠ Hranická je účastníkem projektu Evropské unie Juda (EJU) Judo do škol. 

Aktuální stav školního hřiště vyžaduje rekonstrukci a je zdokumentován v přiložené fotodokumentaci.  

  

ZŠ Boženy Němcové (k 30. 9. 2017 počet 191 žáků) se rekonstrukcí školního hřiště rozšíří nabídka 

sportovních aktivit žáků základní školy i veřejnosti, a zároveň se zkvalitní podmínky pro volnočasové 

aktivity dětí a žáků ohrožených sociálním vyloučením.  

  

Vzhledem k aktuálnímu stavu školních hřišť předaných k hospodaření ZŠ U tenisu, ZŠ a MŠ Hranická 

a ZŠ Boženy Němcové, předkládá Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova orgánům 

města Přerova ke schválení harmonogram rekonstrukce výše uvedených školních hřišť dle tohoto 

časového rozpisu: 

  

Harmonogram rekonstrikcí školních hřišť  

Základní škola Příprava a zpracování 

projektové dokumentace 

Realizace 

Základní škola Přerov, U tenisu 4 2018 - 2019 2019 

Základní škola J. A. 

Komenského a Mateřská škola, 

Přerov - Předmostí, Hranická 14 

2019 2020 

Základní škola Přerov, Boženy 

Němcové 16 

2020 2021 

  

Příloha: 

Fotodokumentace školních hřišť  

 

 


