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Zápis č. 17

z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova

ze dne 10. 10. 2016

Přítomni: Nepřítomni:

Bc. Tomáš Navrátil
Mgr. Petr Kouba Omluveni:
Vladimír Kočara Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.
Mgr. Bc. Věra Václavíčková Mgr. Ivana Grigárková
Mgr. Marie Plánková
Ing. Michal Majer
Mgr. Ivo Kohl

Hosté:

Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru SVŠ
Mgr. Petr Hrbek – vedoucí oddělení školství a mládeže
Ludmila Tomaníková - zastupitelka

Organizační pracovník:

Marcela Danišová

Program:

1. Zahájení 
2. Materiály předkládané do ZM dne 17. 10. 2016
3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 9/2016 – informace na vědomí
4. Informace a návrhy členů výboru a hostů - různé
5. Závěr

Zápis:

1. Zahájení

Jednání výboru zahájil předseda pan Bc. Tomáš Navrátil 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.

Předseda výboru nechal hlasovat o programu jednání.

Bc. Tomáš Navrátil - návrh znění usnesení:
Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 17. jednání výboru.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.
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2. Materiály předkládané do ZM 17. 10. 2016

Za oblast školství budou na ZM v říjnu předloženy následující materiály:

2.1 – Předfinancování Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 – zařazené do Programu 
podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

Členové výboru byli seznámeni s materiálem, jedná se o předfinancování části nákladů 
v celkové výši 368.000,- Kč, na realizaci projektu s názvem „Záchrana říše fantazie“ 
z Programu podpory ozdravných pobytů dětí se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlášeného 
Státním fondem životního prostředí České republiky pro ZŠ Velká Dlážka 5.

K materiálu proběhla diskuse, jednalo se jen o upřesnění, že pro dva po sobě následující 
školní roky byla schválena dotace ze SFŽP pro ZŠ Svisle, ZŠ Trávník, ZŠ U tenisu, ZŠ Velká 
Dlážka a MŠ Kouřílkova. 

Předseda výboru Bc. Navrátil podal návrh na toto 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 dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, spolek

Jedná se o žádost o poskytnutí dotace ve výši 9.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spolku 
spojených s účastí kuželkářského družstva žen na Světovém poháru, konaného ve dnech 4. –
8. 10. 2016 v Itálii. 

Předseda výboru Bc. Navrátil podal návrh na toto usnesení:

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit
záměr poskytnutí dotace ve výši 9. 000,- Kč subjektu TJ SPARTAK PŘEROV, spolek, IČ: 
00534935, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Bezručova 770/4, na částečnou úhradu 
nákladů spolku spojených s účastí kuželkářského družstva žen na Světovém poháru, konaného 
ve dnech 4. – 8. 10. 2016 v Itálii.

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

3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 9/2016 – informace

Přehled školských záležitostí projednávaných v RM v říjnu 2016 byl zaslán členům výboru 
předem elektronicky. 

Diskuse neproběhla, členové výboru vzali informace na vědomí.
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4. Informace a návrhy členů výboru a hostů – různé

4.1 – centrální nákup materiálu formou elektronické aukce

Informace Mgr. Bc. Věry Václavíčkové z porady ředitelů škol, na níž byli ředitelé vyzváni, 
aby připomínkovali požadavky na centrální nákup materiálu formou elektronické aukce a 
sumarizovali svoje požadavky a potřeby, což učinili prostřednictvím Mgr. Ilony Bočinské –
ředitelky ZŠ Boženy Němcové. Žádost, aby tato záležitost byla projednána i na školském 
výboru. 

4.2 – hřiště u ZŠ Za mlýnem

Dotaz Mgr. Kouby ohledně pozastavení opravy hřiště u ZŠ Za mlýnem.

Bc. Navrátil informoval o dočasném přerušení přípravných prací, které již byly opět zahájeny 
a dne 11. 10. proběhne v této věci jednání. Odbor řízení projektů a investic pokračuje
ve zpracování projektové dokumentace.

5. Závěr

Jednání výboru bylo ukončeno v 15,15 hodin.

Další jednání se uskuteční dne 7. 11. 2016 od 15,00 hodin v malé zasedací místnosti 
Smetanova ul. 7.

V Přerově 11. 10. 2016
Zapsala: Marcela Danišová

…………………………… …………..…………………
     Bc. Tomáš Navrátil   Marcela Danišová
       předseda výboru organizační pracovník výboru

Přílohy:

Usnesení z 17. jednání výboru
Prezenční listina
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Usnesení 17. jednání Výboru pro školství a sport

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 10. 10. 2016

VŠS/17/58/2016 – Program 17. jednání výboru

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 17. jednání výboru.

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

VŠS/17/59/2016 – Předfinancování Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 – zařazené do 
Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

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/17/60/2016 – Žádost o poskytnutí dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit
záměr poskytnutí dotace ve výši 9.000,- Kč subjektu TJ SPARTAK PŘEROV, spolek, IČ: 
00534935, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Bezručova 770/4, na částečnou úhradu nákladů 
spolku spojených s účastí kuželkářského družstva žen na Světovém poháru, konaného ve 
dnech 4. - 8. 10. 2016 v Itálii.

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

   

       Bc. Tomáš Navrátil    Marcela Danišová
          předseda výboru       organizační pracovník výboru


