
ZÁPIS

Z 58. schůze Rady města Přerova konané dne 12. března 2013

PROGRAM:
---------------

1. Zahájení primátor

2. Školské záležitosti Mgr. Hluzín

3. Závěr, tiskové zprávy primátor
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Přítomni:

A. Předsedající: Ing. Jiří Lajtoch

B. Členové Rady města:

Ing. Jaroslav Čermák, Čestmír Hlavinka, Mgr. Dušan Hluzín, Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková,      
Mgr. Josef Kulíšek, Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D., Ing. Michal Špalek, Michal Zácha, DiS., Bc. 
Václav Zatloukal, Ing. Tomáš Dostal

C.  Omluveni:

D.  Dále přítomni: Ing. Jiří Bakalík - tajemník MMPr
Bc. Lenka Chalupová - vedoucí odd. komunikace
Mgr. Bohuslav Přidal - tiskový mluvčí
Bc. Libuše Drtinová - vedoucí odd. školství a mládeže

E.  Hosté:

F. Zapisovatelka Iva Kohoutová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 58. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne 12. března 2013             
v 7.30 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti všech členů Rady 
města. 
Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet. 

Hlasování o programu:    11 pro jednomyslně

Ověřovatelem usnesení a zápisu 58. schůze Rady města byl navržen pan Mgr. Přemysl Dvorský, 
Ph.D.
Hlasování o ověřovateli:   11 pro jednomyslně
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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.

2. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.

Na jednání Rady města byla přizvána vedoucí oddělení školství a mládeže Bc. Libuše Drtilová.

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, 
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zaměstnankyně Odboru sociálních věcí a školství, Oddělení školství a mládeže Magistrátu 
města Přerova.

Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 12.3.2013

K předloženému materiálu proběhla rozsáhlá diskuse týkající se jednání k petici o sloučení základních 
škol v Předmostí, které proběhlo v pondělí 11.3.2013 za účasti vedení města Přerova,členů Rady a 
Zastupitelstva města Přerova, pověřených úředníků Magistrátu města Přerova a zástupců petičního  
výboru.

Hlasování o předloženém návrhu: 10 pro, 1 se zdržel

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)
• Bc. Marta Šintáková (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,
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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

Pan Hlavinka podal protinávrh, aby členem konkursní komise byl jmenován Mgr. Přemysl Dvorský, 
Ph.D. místo paní Bc. Šintákové. 

Hlasování o protinávrhu p. Hlavinky: 9 pro, 2 se zdrželi
Hlasování o celém upraveném návrhu usnesení: 11 pro jednomyslně

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

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. Marta Šintáková (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,
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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

Pan Hlavinka podal protinávrh, aby členem konkursní komise byl jmenován Bc. Václav Zatloukal 
místo paní Bc. Šintákové. 

Hlasování o protinávrhu p. Hlavinky: 9 pro, 2 se zdrželi
Hlasování o celém upraveném návrhu usnesení: 11 pro jednomyslně

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.

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.
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Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 30.6.2013

Primátor Ing. Lajtoch podal protinávrh, aby členem konkursní komise byla jmenována vedoucí 
oddělení školství a mládeže paní  Bc. Libuše Drtilová místo paní Bc. Šintákové. 

Hlasování o protinávrhu Ing. Lajtocha: 5  pro, 7 se zdrželo - NEPROŠLO
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 9 pro, 2 se zdrželi

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. Marta Šintáková (člen určený zřizovatelem)
• Bc. Libuše Drtilová (člen určený zřizovatelem)
• PaedDr. Iveta Stonawská (člen určený ředitelem Krajského úřadu Olomouckého kraje)
• 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.
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Odpovídá: Bc. M. ŠINTÁKOVÁ

Termín: 30.6.2013

Pan Hlavinka podal protinávrh, aby členem konkursní komise byla jmenována vedoucí oddělení 
školství a mládeže paní  Bc. Libuše Drtilová místo paní Bc. Šintákové. 

Hlasování o protinávrhu p. Hlavinky: 11 jednomyslně
Hlasování o celém upraveném návrhu usnesení: 11 pro jednomyslně

11. ZÁVĚR

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 58. schůzi Rady města Přerova konanou dne 12. března 2013     
v 8.30 hodin.

V Přerově dne 14. 3. 2013

      Ing. Jiří Lajtoch
primátor města Přerova

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


