Pořadové číslo: 7/8

Zastupitelstvo města Přerova
Přerov 15.08.2019
Návrh pro 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 26. 8. 2019

Zpravodaj:

Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora

Navrhovatel:

Rada města Přerova 2018 - 2022

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.

bere na vědomí monitorovací zprávu za období 9/2018 – 8/2019 ve věci sportovního
zaměření Základní školy Přerov, Želatovská 8 na lední hokej,

2.

schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů spojených s realizací sportovního zaměření
Základní školy Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862, se sídlem Přerov, Přerov I – Město,
Želatovská 8, pro období 9/2019 až 12/2024, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za
podmínky finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:
Rada města Přerova:
projednala danou záležitost na své 21. schůzi konané dne 21. 8. 2019 a podává návrh Zastupitelstvu
města Přerova schválit navržené usnesení.
Odbor sociálních věcí a školství a Základní škola Přerov, Želatovská 8:
doporučují Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.
Odbor ekonomiky:
Rozpočet statutárního města Přerova na rok 2019 požadovanou částku zahrnuje. V této souvislosti je
však třeba uvést, že výdaje na nadstandardní výdaje a profilace základních škol, v případě začlenění
ZŠ Velká Dlážka, dosahují ve schváleném rozpočtu částky téměř 3 mil. Kč a odčerpávají tak nemalé
zdroje, které by bylo možné vyčlenit např. na opravy a údržbu školských zařízení. V případě schválení
výše uvedeného návrhu bude stanovený objem finančních prostředků účelově zahrnut do návrhu
rozpočtu na příslušný rok.

Důvodová zpráva:
ad 1
Zastupitelstvo města Přerova na svém 32. zasedání konaném dne 24. 10. 2017 usnesením č.
916/32/2/2017 schválilo sportovní zaměření Základní školy Přerov, Želatovská 8 na lední hokej, s
předpokládaným prvním monitorovacím obdobím školního roku 2018/2019. V návaznosti na výše
uvedené usnesení pan Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D., ředitel Základní školy Přerov, Želatovská 8
předložil monitorovací zprávu za období 9/2018 – 8/2019 ve věci sportovního zaměření Základní
školy Přerov, Želatovská 8 na lední hokej, která je přílohou důvodové zprávy.
Výše uvedená profilace ZŠ Želatovská je i v souladu se schválenou Koncepcí rozvoje školství
statutárního města Přerova na období 2019 – 2024.
ad 2
Rozpočtové předpoklady sportovního zaměření školy pro období kalendářního roku představují dle
sdělení ředitele školy částku cca 700.000 Kč. Tato částka zahrnuje osobní náklady ve výši cca 450.000
Kč (tj. platové náklady trenérů) a ostatní náklady ve výši cca 250.000 Kč (tj. zejména náklady spojené
s pronájmem sportovišť, nákupem a opravami sportovního vybavení, službami a dalšími náklady
plynoucími z povahy sportovního zaměření školy na lední hokej). Předpokládané výše osobních a
ostatních nákladů nepředstavují závazné limity, ale orientační proporci nákladů s ohledem na možné
legislativní změny v oblasti platové, zákonných odvodů, rozsah celkového úvazku trenérů, který je
stanoven v koncepci sportovního zaměření školy v rozmezí pracovního úvazku 1,0 až 1,3. V případě
vyšších osobních nákladů budou tyto pokryty z nákladů ostatních, případně naopak. Celkový rozpočet
na dotčené sportovní zaměření školy za období kalendářního roku je cca 700.000 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. Výše
uvedené platové náklady budou propláceny na základě předložených mzdových podkladů.
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 a předpokládaný růst nákladů v provozní oblasti) bude odbor sociálních věcí a školství
nárokovat při přípravě rozpočtu statutárního města Přerova pro příslušný kalendářní rok. Finanční
krytí pro období 9 – 12/2019 je již zajištěno v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí a školství.
Nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu statutárního města Přerova.
Celkové předpokládané náklady na realizaci sportovního zaměření ZŠ Želatovská pro období
kalendářního roku představují částku cca 700.000 Kč.

Ředitel školy vypracuje za každý školní rok, ve kterém se uskutečňuje dotčené sportovní
zaměření vyhodnocení a monitorovací zprávu a předloží ji zřizovateli.

