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Zápis č. 10

z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova

ze dne 11. 1. 2016

Přítomni: Nepřítomni:

Pavel Košutek
Ing. Michal Majer Omluveni:
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.
Mgr. Petr Kouba
Mgr. Ivana Grigárková
Mgr. Bc. Věra Václavíčková
Mgr. Marie Plánková
Mgr. Ivo Kohl – příchod 15,15 h
Vladimír Kočara

Hosté:

Bc. Tomáš Navrátil – náměstek primátora
Ludmila Tomaníková – zastupitelka
Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru sociálních věcí a školství
Mgr. Petr Hrbek – vedoucí odd. školství a mládeže

Organizační pracovník:

Dagmar Janásová

Program:

1. Zahájení
2. Materiály předkládané do ZM 18. 1. 2016
3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 12/2015 – informace na vědomí
4. Dotační program pro rok 2016 – projednání v RM, nové skutečnosti v oblasti sportu
5. Informace členů výboru a hostů
6. Závěr

Zápis:

1. Zahájení

Jednání výboru zahájil předseda pan Pavel Košutek prohlášením o jeho řádném svolání 
a zjištěním usnášeníschopnosti. Na základě počtu členů dle prezenční listiny bylo 
konstatováno, že výbor je usnášeníschopný. Byli přivítáni přítomní hosté.
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Předseda výboru nechal hlasovat o programu jednání.

Pan Košutek - návrh znění usnesení:

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 10. jednání výboru.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

2. Materiály předkládané do ZM 18. 1. 2016

2.1 - Žádost o poskytnutí dotace – KMK Zubr Přerov

Členové výboru byli seznámeni s žádostí klubu, bylo upřesněno, že dotace bude poskytnuta 
z rezervy pro rok 2016.

K materiálu proběhla diskuse, poté p. Košutek navrhl znění usnesení:

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit
usnesení ve znění navrženém Radou města Přerova.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

2.2 - Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Sportovní klub Přerov 

Členové výboru byli seznámeni s žádostí klubu, jedná se o mimořádnou dotaci na přestavbu a 
modernizaci, která je podmíněna získáním dotace od MŠMT. Budova je v majetku SK, je 
využívána i ostatními subjekty a veřejností. Využití pro veřejnost je i podmínkou dotačního 
programu MŠMT.

K materiálu proběhla diskuse, poté p. Košutek navrhl znění usnesení:

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit
usnesení ve znění navrženém Radou města Přerova.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 12/2015 – informace

Přehled usnesení RM za období 12/2015 byl členů výboru zaslán na vědomí předem 
elektronicky.

K dané záležitosti proběhla diskuse. Mgr. Pospíšilová upřesnila materiál k hodnocení ředitelů, 
všichni dostali známku 1 – 2, školy měly inspekční zprávy v pochvalném duchu.

Předfinancování ozdravných pobytů – mimo základních škol získala dotaci i MŠ Kouřílkova. 
Dotaz Mgr. Dvorského, zda SFŽP připravuje dotační programy na další období. Odbor SVŠ 
bude sledovat vyhlášení dotačních výzev na webových stránkách, na telefonický dotaz nebyli 
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pracovníci SFŽP schopni odpovědět, neměli informace o tom, že by se připravovala další 
výzva. Otázkou je, jak se budou nadále řešit školy v přírodě (ozdravné pobyty) v ZŠ 
zřízených městem Přerovem.

4. Dotační program pro rok 2016 – projednání v RM, nové skutečnosti v oblasti sportu

Dne 10. 12. 2015 Rada města Přerova projednávala výše dotací pro jednotlivé žadatele 
ve všech oblastech. Za oblast sportu a volného času byl předložen návrh odboru s tím, že 
návrh výboru pro školství a sport bude předložen jako varianta 2 materiálu do ZM, které se 
uskuteční 18. 1. 2016. 

Po projednání ve výboru dne 30. 11. 2015 se v průběhu prosince 2015 vyskytly závažné 
informace týkající se finanční situace subjektu Volejbal Přerov, z.s., IČ: 03660575, se sídlem 
Přerov, Přerov I-Město, Petřivalského 584/1. Exekutorský úřad Praha 5 požádal město Přerov 
o součinnost v řešení exekuce na subjekt Volejbalový klub Přerov, z.s., IČ: 26550466, 
se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Petřivalského 584/1 a uvedl, že je zde podezření, že
na nový subjekt byla protiprávně převedena aktiva starého subjektu. Bc. Navrátil k dané věci 
dále uvedl, že nový subjekt Volejbal Přerov, z.s. dluží také společnosti Teplo Přerov, a.s. 
za pronájem sportovní haly. Zástupci klubu doloží do jednání zastupitelstva další podklady, 
Bc. Navrátil bude zastupitele informovat o aktuální situaci klubu na zasedání ZM dne 
18. 1. 2016, zástupci klubu budou na jednání také přítomni. Do doby vyřešení celé kauzy 
bude navrženo neposkytnout dotaci z rozpočtu města.

Po diskusi k dané věci navrhl předseda výboru pan Košutek toto usnesení:

Výbor pro školství a sport po projednání bere na vědomí informace o aktuální finanční 
situaci subjektu Volejbal Přerov,z.s. IČ: 03660575, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, 
Petřivalského 584/1.

Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

5. Informace členů výboru a hostů

5.1 – Příspěvek Mgr. Grigárkové – inkluzívní vzdělávání

Mgr. Grigárková zhodnotila průběh veřejné diskuse k inkluzívnímu vzdělávání, kterou 
organizoval spolek Pavučinka ve spolupráci s městem Přerovem a která se uskutečnila 
v Městském domě v Přerově 9. 11. 2015. Má na diskusi pozitivní ohlasy, odborná veřejnost 
předpokládá navazující diskuse. Navrhuje, aby se výbor dále zabýval inkluzívním 
vzděláváním, kroky, které by měly být dále učiněny. Mgr. Grigárková vyjádřila svůj osobní 
názor, že veřejná diskuse byla ovlivněna politicky.

Dále informovala o jednání s Ing. Horkým a o projektu v rámci ITI, který řeší mimo jiné 
bezbariérové přístupy do škol v Přerově.
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K dané věci proběhla diskuse s těmito závěry:

Inkluze musí být zaváděna postupně, je třeba technických podmínek a financí (např. výtahy, 
vybavení relaxačních místností apod.) Otázkou jsou finanční prostředky na odborné asistenty, 
dosud nebyla ke školskému zákonu vydána prováděcí vyhláška. V rámci podpůrných opatření 
se předpokládají vyšší částky ze státních prostředků na financování těchto opatření. Vzhledem 
ke stavu legislativy nemá odbor SVŠ prozatím žádné další informace.

Informace Mgr. Pospíšilové od paní ředitelky Mgr. Široké – ZŠ a MŠ Malá Dlážka si upraví 
svůj školní vzdělávací program, škola se neruší, neočekávají se žádné radikální změny 
k 1.9.2016.

5.2 – Dotaz Ing. Majera – hala Předmostí

Pan Košutek uvedl, že aktuálně nemá žádné nové informace o hale v Předmostí, se zástupci 
sportovního klubu jednal v loňském roce.

5.3 – Náměty pro práci výboru

Členové výboru si připraví své náměty ke školským a sportovním záležitostem, kterými by se 
chtěli zabývat na jednáních výboru v roce 2016.

5.4 – Mgr. Kouba – zájmové kroužky

Mgr. Kouba vznesl podnět zabývat se zájmovou činností – zájmovými kroužky při ZŠ, 
požádal odbor SVŠ o připravení informací, rád by řešil i vizi do budoucna.

6. Závěr

Jednání výboru bylo ukončeno v 16,30 hodin.

Další jednání se uskuteční dne 8. 2. 2016 od 15,00 hodin v malé zasedací místnosti 
Smetanova ul. 7.

V Přerově 13. 1. 2016
Zapsala: Dagmar Janásová

…………………………… …………..…………………
        Pavel Košutek    Dagmar Janásová
       předseda výboru organizační pracovník výboru

Přílohy:

Usnesení z 10. jednání výboru
Prezenční listina
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Usnesení 10. jednání Výboru pro školství a sport

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 11. 1. 2016

VŠS/10/34/2016 – Program 10. jednání výboru

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 10. jednání výboru.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

VŠS/10/35/2016 – Žádost o poskytnutí dotace – KMK Zubr Přerov

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit
usnesení ve znění navrženém Radou města Přerova.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

VŠS/10/36/2016 – Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Sportovní klub Přerov

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit
usnesení ve znění navrženém Radou města Přerova.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

VŠS/10/37/2016 – Dotace pro rok 2016 – nové skutečnosti v oblasti sportu

Výbor pro školství a sport po projednání bere na vědomí informace o aktuální finanční 
situaci subjektu Volejbal Přerov,z.s. IČ: 03660575, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, 
Petřivalského 584/1.

Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

   Pavel Košutek Dagmar Janásová
          předseda výboru       organizační pracovník výboru


