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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 30.11.2020 

Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 12. 2020 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 2021 - 2024 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 2021 – 2024.  

  

Znění plánu je přílohou důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova:  

projednala danou záležitost na své 52. schůzi konané dne 3. 12. 2020 a její usnesení bude sděleno 

ústně na zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů 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 zákona o podpoře sportu obec 

zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho 

provádění. 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 2021 – 2024 je druhým materiálem města Přerova v 

této oblasti a byl projednán, připomínkován a schválen v poradní komisi Rady města Přerova pro 

školství a sport.  

  

Přílohy: 

Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 

včetně  

Příloha č. 1: Přehled sportovišť na území statutárního města Přerova  

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

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

 

 


