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USNESENÍ z 58. schůze Rady města Přerova konané dne 12. března 2013

2268/58/1/2013 Program 58. schůze Rady města Přerova konané dne 12. března 2013

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 58. schůze Rady města Přerova konané dne 12. března 2013,

2. schvaluje Mgr. Přemysla Dvorského, Ph.D. ověřovatelem usnesení a zápisu 58. schůze Rady 
města Přerova.

2269/58/2/2013 Sestavení   konkursní    komise    pro    konkursní    řízení    na   
obsazení  pracovního místa ředitele Základní školy J. A. Komenského 
a Mateřské školy,  Přerov – Předmostí, Hranická 14 - jmenování členů 
komise včetně předsedy, určení tajemníka konkursní komise 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola,  Přerov –
Předmostí, Hranická 14, zřízené statutárním městem Přerov,

2. jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola,  Přerov –
Předmostí, Hranická 14, zřízené statutárním městem Přerov dle předloženého návrhu, s 
účinností od 13. 03. 2013.

Konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola,  Přerov – Předmostí, Hranická 14:

• Mgr. Dušan Hluzín (člen určený zřizovatelem)
• Marie Hudečková (člen určený zřizovatelem)
• PaedDr. Iveta Stonawská (člen určený ředitelem Krajského úřadu Olomouckého kraje)
• Mgr. Miroslav Fryštacký (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti

školství podle druhu a typu příslušné školy, ředitel příspěvkové organizace Základní škola 
Přerov, Svisle 13)

• Mgr. Michal Hlaváček (školní inspektor České školní inspekce) 
• Ing. Tomáš Dostal (člen školské rady při příspěvkové organizaci Základní škola J. A. 

Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14).

3. jmenuje předsedu konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov –
Předmostí, Hranická 14 –  pana Mgr. Dušana Hluzína, s účinností od 13. 03. 2013,

4. schvaluje , že tajemníkem konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního 
místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, 
Přerov – Předmostí, Hranická 14 je s účinností od 13. 03. 2013 paní Jitka Sotorníková, 
zaměstnankyně Odboru sociálních věcí a školství, Oddělení školství a mládeže Magistrátu 
města Přerova.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 12.3.2013
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2270/58/2/2013 Sestavení    konkursní    komise    pro    konkursní    řízení    na   
obsazení  pracovního místa ředitele Mateřské školy Přerov, Dvořákova 
23 - jmenování členů komise včetně předsedy, určení tajemníka 
konkursní komise  Vyhlášení  konkursního  řízení   na   obsazení   
pracovního místa ředitele Mateřské školy Přerov, Dvořákova 23

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23, zřízené statutárním 
městem Přerov,

2. jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23, zřízené statutárním městem 
Přerov dle předloženého návrhu, s účinností od 13. 03. 2013.

Konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23:

• Mgr. Dušan Hluzín (člen určený zřizovatelem)
• Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. (člen určený zřizovatelem)
• Mgr. Lucie Nováková (člen určený ředitelem Krajského úřadu Olomouckého kraje)
• Bc. Marie Netočná (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství 

podle druhu a typu příslušné školy, ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, 
Komenského 25)

• Bc. Lenka Sujová  (pedagogický pracovník příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov,                            
Dvořákova 23)

• PaedDr. Libuše Vrbová (školní inspektor České školní inspekce)

3. jmenuje předsedu konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 –  pana Mgr. Dušana 
Hluzína, s účinností od 13. 03. 2013,

4. schvaluje , že tajemníkem konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního 
místa ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 je s účinností od 
13. 03. 2013 paní Jitka Sotorníková, zaměstnankyně Odboru sociálních věcí a školství, 
Oddělení školství a mládeže Magistrátu města Přerova,

5. vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 zřízené statutárním městem Přerov, dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 31.7.2013

2271/58/2/2013 Sestavení    konkursní    komise    pro    konkursní    řízení    na   
obsazení  pracovního místa ředitele Mateřské školy Přerov – Újezdec, 
Hlavní 61, příspěvková organizace - jmenování členů komise včetně 
předsedy, určení tajemníka konkursní komise   Vyhlášení  
konkursního  řízení   na   obsazení   pracovního místa ředitele 
Mateřské školy Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace
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Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková 
organizace, zřízené statutárním městem Přerov,

2. jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace, 
zřízené statutárním městem Přerov dle předloženého návrhu, s účinností od 13. 03. 2013.

Konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace:

• Mgr. Dušan Hluzín (člen určený zřizovatelem)
• Bc. Václav Zatloukal (člen určený zřizovatelem)
• Mgr. Lucie Nováková (člen určený ředitelem Krajského úřadu Olomouckého kraje)
• Michaela Gálíčková (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství 

podle druhu a typu příslušné školy, ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, 
U tenisu 2)

• Miroslava Kleskeňová (pedagogický pracovník příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov 
- Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace)

• PaedDr. Libuše Vrbová (školní inspektor České školní inspekce)

3. jmenuje předsedu konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková 
organizace  –  pana Mgr. Dušana Hluzína, s účinností od 13. 03. 2013,

4. schvaluje , že tajemníkem konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního 
místa ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, 
příspěvková organizace je s účinností od 13. 03. 2013 paní Jitka Sotorníková, zaměstnankyně 
Odboru sociálních věcí a školství, Oddělení školství a mládeže Magistrátu města Přerova,

5. vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace zřízené statutárním 
městem Přerov, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 31.7.2013

2272/58/2/2013 Sestavení    konkursní    komise    pro    konkursní    řízení    na   
obsazení  pracovního místa ředitele Základní školy Přerov, Trávník 27 
- jmenování členů komise včetně předsedy, určení tajemníka 
konkursní komise   Vyhlášení  konkursního  řízení   na   obsazení   
pracovního místa ředitele Základní školy Přerov, Trávník 27

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Trávník 27, zřízené statutárním 
městem Přerov,

2. jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Trávník 27, zřízené statutárním městem Přerov 
dle předloženého návrhu, s účinností od 13. 03. 2013.



4

Konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
Základní škola Přerov, Trávník 27:

• Mgr. Dušan Hluzín (člen určený zřizovatelem)
• Bc. Marta Šintáková (člen určený zřizovatelem)
• PaedDr. Iveta Stonawská (člen určený ředitelem Krajského úřadu Olomouckého kraje)
• Mgr. Ilona Bočinská (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství 

podle druhu a typu příslušné školy, ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Přerov, 
Boženy Němcové 16)

• Mgr. Marta Pokorná (pedagogický pracovník příspěvkové organizace Základní škola Přerov, 
Trávník 27)

• Mgr. Michal Hlaváček (školní inspektor České školní inspekce) 
• Ing. Jiří Lajtoch (člen školské rady při příspěvkové organizaci Základní škola Přerov,   

Trávník 27).

3. jmenuje předsedu konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Trávník 27 –  pana Mgr. Dušana 
Hluzína, s účinností od 13. 03. 2013,

4. schvaluje , že tajemníkem konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního 
místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Trávník 27 je s účinností od 13. 
03. 2013 paní Jitka Sotorníková, zaměstnankyně Odboru sociálních věcí a školství, Oddělení 
školství a mládeže Magistrátu města Přerova,

5. vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
Základní škola Přerov, Trávník 27 zřízené statutárním městem Přerov, dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 30.6.2013

2273/58/2/2013 Sestavení    konkursní    komise    pro    konkursní    řízení    na   
obsazení  pracovního místa ředitele Základní školy Přerov, U tenisu 4 -
jmenování členů komise včetně předsedy, určení tajemníka konkursní 
komise  Vyhlášení  konkursního  řízení   na   obsazení   pracovního 
místa ředitele Základní školy Přerov, U tenisu 4

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4, zřízené statutárním městem 
Přerov,

2. jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4, zřízené statutárním městem Přerov 
dle předloženého návrhu, s účinností od 13. 03. 2013.

Konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
Základní škola Přerov, U tenisu 4:

• Mgr. Dušan Hluzín (člen určený zřizovatelem)
• Bc. Libuše Drtilová (člen určený zřizovatelem)
• PaedDr. Iveta Stonawská (člen určený ředitelem Krajského úřadu Olomouckého kraje)
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• Mgr. Božena Přidalová (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství 
podle druhu a typu příslušné školy, ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Přerov,
Za mlýnem 1)

• Mgr. David Zbořil (pedagogický pracovník příspěvkové organizace Základní škola Přerov,    
U tenisu 4)

• Mgr. Michal Hlaváček (školní inspektor České školní inspekce) 
• Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková (člen školské rady při příspěvkové organizaci Základní škola 

Přerov, U tenisu 4).

3. jmenuje předsedu konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4 –  pana Mgr. Dušana 
Hluzína, s účinností od 13. 03. 2013,

4. schvaluje , že tajemníkem konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního 
místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4 je s účinností            
od 13. 03. 2013 paní Jitka Sotorníková, zaměstnankyně Odboru sociálních věcí a školství, 
Oddělení školství a mládeže Magistrátu města Přerova,

5. vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
Základní škola Přerov, U tenisu 4 zřízené statutárním městem Přerov, dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 30.6.2013

V Přerově dne 12. 3. 2013

      Ing. Jiří Lajtoch
primátor města Přerova

          Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.
člen Rady města Přerova


