
1 
 

Zápis č. 30 

z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 16. 4. 2018 

Přítomni:      Nepřítomni:     

Bc.   Tomáš Navrátil      

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. 

Mgr. Marie Plánková - příchod 15,05 hod. 

Vladimír Kočara 

Ilona Vintrová 

Mgr. Petr Kouba       Omluveni:  

Ing. Michal Majer     Mgr. Bc. Věra Václavíčková  

       Mgr. Ivo Kohl    

  

Hosté: 

Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru SVŠ 

Mgr. Petr Hrbek – vedoucí oddělení školství a mládeže 

Mgr. Věra Vránová, Ph.D. – zastupitelka 

Ing. Jiří Kohout – člen Rady města Přerova – odchod v 15,45 hod. 

 

Organizační pracovník: 

 

Marcela Danišová  

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Materiály předkládané do ZM  

3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 2-3/2018 – 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, který doplnil o nový bod 2: 

2.   Protidrogový vlak  

3.   Materiály předkládané do ZM  

4.   Školské záležitosti projednávané v RM v období 2-3/2018 – informace na vědomí 

5.   Informace a návrhy členů výboru a hostů - různé 

6. Závěr 
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Bc. Tomáš Navrátil - návrh znění usnesení: 

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 30. jednání výboru. 

 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 0 – schváleno. 

 

2. Protidrogový vlak 

 

Předseda výboru předal slovo panu Kohoutovi, aby informoval přítomné o akci Protidrogový 

vlak, která proběhla dne 26. března 2018. Uskutečnění této akce v jarním termínu Výbor pro 

školství a sport na svém minulém jednání nepodpořil a to s ohledem na skutečnost, že této 

akce se již na podzim 2017 zúčastnili žáci 9. ročníků základních škol. Členové výboru 

navrhovali další účast žáků opět na podzim 2018.  Akce v jarním termínu se zúčastnila ZŠ 

Želatovská s žáky 8. ročníku.  

 

p. Kouba – Jako metodik prevence GJŠ tlumočil negativní stanovisko MŠMT k této akci. 

Odborníci z PPP tento typ prevence nedoporučují, akce neměla vůbec proběhnout.  

p. Kohout – Ministerstvo vnitra i Národní protidrogová centrála za tímto projektem stojí a 

podporují ho. Akce již proběhla a bude předkládat dodatečný materiál do orgánů obce 

s žádostí o dotaci ve výši 93 000,- Kč. Celkové náklady akce jsou ve výši 106 000,- Kč, 

sponzor přislíbil částku 13 000,- Kč.  

p. Kouba – Upozornil na chybný postup, kdy bude akce schvalována až zpětně za účelem 

úhrady vzniklého dluhu.   

p. Dvorský – Akce se líbila, proto se škola zúčastnila i nyní s žáky 8. ročníku. Pokud 

proběhne akce znovu na podzim, už se škola nezapojí z důvodu jiné formy prevence. 

 

Předseda výboru Bc. Tomáš Navrátil navrhl toto usnesení: 

 
Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit 

poskytnutí finančních prostředků ve výši 93 000,- Kč na úhradu nákladů akce Protidrogový vlak, která 

se uskutečnila 26. března 2018. 

 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 1 – schváleno. 

 

 

3. Materiály předkládané do ZM dne 21. 5. 2018 

 

Za oblast školství bude na ZM v květnu předložen následující materiál: 

 

3.1 – Žádost o poskytnutí dotace – J.T. 

 

Pan J.T. žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 78 000,- Kč na částečnou úhradu 

nákladů (zejména na ubytování a dopravu závodníků) spojených s organizací mezinárodního 

závodu WORLD´S ULTIMATE STRONGMAN CHAMPIONSHIP 2018, který se uskuteční 

dne 18. 8. 2018 v Přerově.  

Předseda výboru Bc. Tomáš Navrátil podal návrh na toto usnesení: 

 

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit 

poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč. 

 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2 – schváleno. 
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3.2 – Posílení provozního příspěvku mateřských škol zřizovaných statutárním městem Přerov 

v roce 2018 

 

Předseda výboru informoval přítomné o nutnosti posílení provozního příspěvku mateřských 

škol, včetně odloučených pracovišť, a to o 100 000,- Kč pro každé pracoviště na úpravu a 

vybavení školní zahrady/školního hřiště v roce 2018. Celkem budou rozpočty mateřských 

škol posíleny o 2 000 000,- Kč.  

Předseda výboru Bc. Tomáš Navrátil podal návrh na toto usnesení: 

 

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit posílení 

provozního příspěvku mateřských škol, včetně odloučených pracovišť, zřizovaných statutárním městem 

Přerov, a to o 100 000,- Kč pro každé pracoviště na úpravu a vybavení školní zahrady/školního hřiště 

v roce 2018. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

4. Školské záležitosti projednávané v RM v období 2-3/2018 – informace 

 

Přehled školských záležitostí projednávaných v RM v únoru 2018 a březnu 2018 byl zaslán 

členům výboru předem elektronicky.  

Diskuse neproběhla, členové výboru vzali informace na vědomí. 

 

 

5. Informace a návrhy členů výboru a hostů – různé 

 

Předseda výboru Bc. Tomáš Navrátil informoval přítomné, že Mgr. Tomáš Jelínek se vzdal 

pracovního místa ředitele Základní školy Přerov, U tenisu 4 ke dni 31. 3. 2018 a rovněž 

ukončil pracovní poměr s dotčenou příspěvkovou organizací ke dni 3. 4. 2018.  

Dále informoval, že dne 19. 4. 2018 je předložen materiál Radě města Přerova ve věci 

vyhlášení konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Přerov, U tenisu 4. 

Bc. Dana Trnkalová, ředitelka Mateřské školy Radost, Kozlovská 44 se vzdala pracovního 

místa ředitelky ke dni 31. 7. 2018. Radě města Přerova bude dne 19. 4. 2018 předložen 

materiál ve věci vyhlášení konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ Přerov, 

Radost. 

 

Mgr. Petr Hrbek informoval přítomné o zápisech do základních škol, které proběhly v termínu 

od 9. do 10. dubna 2018. Celkem bylo zapsáno 488 žáků a rodiče požádali o udělení 90 

odkladů. Do prvních tříd nastoupí kolem 400 prvňáčků. Počet zapsaných žáků už druhý rok 

klesá a lze předpokládat pokračování tohoto stavu i v dalších letech.   

 

 

6. Závěr 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 16.00 hod.  

Další jednání se uskuteční dne 14. 5. 2018 od 15.00 hod. ve velké zasedací místnosti 

Smetanova ul. 7 – dvorní trakt 

 

 

V Přerově 17. 4. 2018 
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Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

 

……………………………     …………..…………………  

     Bc. Tomáš Navrátil         Marcela Danišová 

       předseda výboru      organizační pracovník výboru 

 

 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 30. jednání výboru 

Prezenční listina 
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Usnesení 30. jednání Výboru pro školství a sport 

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 16. 4. 2018 

 

 

VŠS/30/102/2018 – Program 30. jednání výboru 

 

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 30. jednání výboru. 

 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 0 – schváleno. 

________________________________________________________________________ 

 

VŠS/30/103/2018 – Protidrogový vlak   

 
Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit 

poskytnutí finančních prostředků ve výši 93 000,- Kč na úhradu nákladů akce Protidrogový vlak, která 

se uskutečnila 26. března 2018. 

 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 1 – schváleno. 

 

________________________________________________________________________ 

 

VŠS/30/104/2018 – Žádost o poskytnutí dotace -  J.T. 

 
Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit 

poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč. 

 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2 – schváleno. 

 

________________________________________________________________________ 

 

VŠS/30/105/2018 – Posílení provozního příspěvku mateřských škol zřizovaných   

statutárním městem Přerov v roce 2018 

 

 
Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit posílení 

provozního příspěvku mateřských škol, včetně odloučených pracovišť, zřizovaných statutárním 

městem Přerov, a to o 100 000,- Kč pro každé pracoviště na úpravu a vybavení školní 

zahrady/školního hřiště v roce 2018. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

 

 

 Bc. Tomáš Navrátil     Marcela Danišová 

   předseda výboru          organizační pracovník výboru 

 


