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Zápis č. 26 

z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 4. 9. 2017 

Přítomni:      Nepřítomni:     

Bc.   Tomáš Navrátil      

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. 

Mgr. Bc. Věra Václavíčková 

Ilona Vintrová        Omluveni:  

Ing. Michal Majer     Mgr. Marie Plánková     

       Mgr. Petr Kouba 

       Vladimír Kočara 

       Mgr. Ivo Kohl 

 

Hosté: 

Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru SVŠ 

Mgr. Petr Hrbek – vedoucí oddělení školství a mládeže 

Ludmila Tomaníková - zastupitelka 

Ing. Jiří Kohout – člen Rady města Přerova 

 

Organizační pracovník: 

 

Marcela Danišová  

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 6-8/2017 – informace na vědomí 

3. Dotační program pro rok 2018 – limit prostředků 

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 26. jednání výboru. 

 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 
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2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 6-8/2017 – informace 

 

Přehled školských záležitostí projednávaných v RM v červnu až srpnu 2017 byl zaslán 

členům výboru předem elektronicky.  

Diskuse neproběhla, členové výboru vzali informace na vědomí. 

 

 

3. Zásady Dotačního programu pro rok 2018 – limit prostředků 

 

Předseda výboru Bc. Tomáš Navrátil informoval přítomné o výši předpokládaného objemu 

finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro rok 2018 na podporu dotačního 

programu. V oblastech spadajících do kompetencí tohoto výboru ZM, jde o tyto částky: 

 oblast sportu ve výši 12.420.000 Kč (2017 - 10.800.000 Kč), 

 oblast volného času ve výši 464.600 Kč (2017 - 404.000 Kč), 

 individuální dotace ve výši 416.800 Kč (2017 - 282.000 Kč).   

 

K navrženým částkám dotačního programu proběhla diskuse a předseda výboru Bc. Tomáš 

Navrátil podal návrh na toto usnesení: 

 

Výbor pro školství a sport po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit 

vyhlášení dotačního programu pro rok 2018 včetně finančního limitu pro podporované 

oblasti. 

 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.  

 

4. Informace a návrhy členů výboru a hostů – různé 

 

 

Bc. Tomáš Navrátil předal slovo Ing. Jiřímu Kohoutovi, který informoval přítomné o 

unikátním projektu protidrogové prevence – Protidrogový vlak, založený na smyslovém 

prožitku a interaktivitě. Vlakovou soupravu tvoří vagony v podobě multimediálních 

interaktivních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a 

důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházejí a 

díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávají účastníky příběhu. Prohlídky se 

zúčastní žáci 9. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem Přerov. K 1. 9. 2017 je 

předpoklad 362 žáků 9. tříd. Jedna prohlídka trvá 90 minut a je určena pro 17 osob + 1 

pedagogického pracovníka jako doprovod. Kalkulace ceny je 200 Kč x 362 žáků = 72.400 Kč 

a za přistavení vlaku je částka ve výši 20.000 Kč. Náklady celkem jsou tedy ve výši 92.400 

Kč (osvobozeno od DPH). Kalkulace bude stanovena podle skutečného počtu žáků, kteří se 

prohlídky zúčastní v předpokládaném termínu 6. – 10. 11. 2017. Předpokládá se prohlídka pro 

veřejnost v odpoledních hodinách. 

 

K výše uvedenému tématu proběhla diskuse a předseda výboru Bc. Tomáš Navrátil podal 

návrh na toto usnesení: 

 

Výbor pro školství a sport po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit 

přistavení protidrogového vlaku do města Přerova na 1 den v termínu 6. – 10. 11. 2017 pro 

umožnění prohlídky žákům 9. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem Přerov 

v rámci prevence kriminality, za podmínky finančního krytí. 
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Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.  

 

 

5. Závěr 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 15.45 hod.  

 

 

 

 

Další jednání se uskuteční dne 9. 10. 2017 od 15.00 hod. v malé zasedací místnosti  

Smetanova ul. 7. 

 

 

V Přerově 5. 9. 2017 

Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

 

……………………………     …………..…………………  

     Bc. Tomáš Navrátil         Marcela Danišová 

       předseda výboru      organizační pracovník výboru 

 

 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 26. jednání výboru 

Prezenční listina 
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Usnesení 26. jednání Výboru pro školství a sport 

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 4. 9. 2017 

 

 

VŠS/26/91/2017 – Program 26. jednání výboru 

 

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 26. jednání výboru. 

 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

________________________________________________________________________ 

 

VŠS/26/92/2017 - Zásady Dotačního programu pro rok 2018 – limit prostředků 

 

Výbor pro školství a sport po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit 

vyhlášení dotačního programu pro rok 2018 včetně finančního limitu pro podporované 

oblasti. 

 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

VŠS/26/93/2017 – Prevence kriminality – prohlídka protidrogového vlaku pro žáky 9. 

tříd základních škol 

 

Výbor pro školství a sport po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit 

přistavení protidrogového vlaku do města Přerova na 1 den v termínu 6. – 10. 11. 2017 pro 

umožnění prohlídky žákům 9. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem Přerov 

v rámci prevence kriminality, za podmínky finančního krytí. 

 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.  

 

 

 

 

 

 

 Bc. Tomáš Navrátil     Marcela Danišová 

   předseda výboru          organizační pracovník výboru 
 


