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Zápis č. 31 

z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 14. 5. 2018 

Přítomni:      Nepřítomni:     

Bc.   Tomáš Navrátil      

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. 

Mgr. Marie Plánková 

Vladimír Kočara 

Mgr. Bc. Věra Václavíčková 

Mgr. Ivo Kohl        Omluveni:  

Ing. Michal Majer      Mgr. Petr Kouba 

        Ilona Vintrová 

 

  

Hosté: 

Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru SVŠ 

Mgr. Petr Hrbek – vedoucí oddělení školství a mládeže 

Mgr. Věra Vránová, Ph.D. – zastupitelka 

 

 

Organizační pracovník: 

 

Marcela Danišová  

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Matriály předkládané do ZM dne 21. května 2018 

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

Bc. Tomáš Navrátil - návrh znění usnesení: 

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 31. jednání výboru. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 
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2. Materiály předkládané do ZM dne 21. 5. 2018 

 

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

 

2.1 – Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2018/2019 

 
Základní škola žádá o stanovení výše provozního příspěvku pro školní rok 2018/2019. Dále žádá o 

financování nákladů speciálního pedagoga, psychologa, sociálního pedagoga pro období 9/2018 až 

8/2019 jak je uvedeno v materiálu předkládaném do ZM. 

 

Předseda výboru Bc. Tomáš 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 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

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

 

Přehled školských záležitostí projednávaných v RM v dubnu 2018 byl zaslán členům výboru 

předem elektronicky.  

Diskuse neproběhla, členové výboru vzali informace na vědomí. 

 

4. Informace a návrhy členů výboru a hostů – různé 

 

Předseda výboru předal slovo panu Hrbkovi, aby seznámil přítomné s obsahem Plánu rozvoje 

sportu Statutárního města Přerova 2018-2019. V následné diskusi byla navržena tato 

doplňující opatření:  

 p. Kočara – žádá o doplnění vize o výraznější navýšení financí pro oblast sportu, 

 p. Dvorský – žádá o doplnění strategických cílů o údržbu a opravy školních tělocvičen 

a jejich vybavení, 

 p. Majer – žádá o doplnění záměru na výstavbu víceúčelové sportovní haly.   

 

Předseda výboru Bc. Tomáš Navrátil navrhl toto usnesení: 

 
Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje navýšení objemu finančních prostředků v Plánu 

rozvoje sportu 2018-2019, poskytovaných z rozpočtu statutárního města Přerova do dotačního 

programu pro oblast sportu a volného času z 5% na 10%. 

 

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

 

Předseda výboru Bc. Tomáš Navrátil navrhl toto usnesení: 

 
Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje doplnění Plánu rozvoje sportu 2018-2019 o bod 

1.2. Podpora modernizace, obnovy a budování sportovních zařízení škol – opravy a údržba školních 

tělocvičen a sportovního vybavení škol u strategického cíle č. 5. 

  

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 
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Předseda výboru Bc. Tomáš Navrátil navrhl toto usnesení: 

 
Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje doplnění Plánu rozvoje sportu 2018-2019  

o strategický cíl č. 6 Dlouhodobá vize – víceúčelová sportovní hala. 

 

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

 

Předseda výboru Bc. Tomáš Navrátil navrhl toto usnesení: 

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

rozvoje sportu Statutárního města Přerova 2018-2019 a to včetně vlastních schválených úprav 

strategických cílů.  

 

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

 

Předseda výboru Bc. Tomáš Navrátil informoval přítomné o osobní aktivitě ICT koordinátora 

ZŠ U tenisu, který zaslal primátorovi města Přerova svůj nesouhlas s přechodem školy na 

operační systém Microsoft (škola jako jediná používá Linux). Současné i minulé vedení školy 

ZŠ U tenisu podporuje schválený projekt ITI pro tuto školu, který v rámci řešení konektivity 

školy počítá se zavedením operačního systému Microsoft. Nerealizace této části projektu ITI 

může ohrozit celou investici v řádu desítek milionů korun, jejíž součástí je i modernizace 

odborných učeben školy U tenisu a jejich vybavení. 

Pokračování projektu ITI v původní verzi podpořila svým hlasováním i školská rada při ZŠ  

U tenisu.     

 
Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje realizaci projektu ITI na ZŠ U tenisu v původní 

schválené verzi. 

 

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

 

 

5. Závěr 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 16.05 hod.  

Další jednání se uskuteční dne 18. 6. 2018 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Smetanova ul.  

 

 

V Přerově 15. 5. 2018 

Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

 

……………………………     …………..…………………  

     Bc. Tomáš Navrátil         Marcela Danišová 

       předseda výboru      organizační pracovník výboru 

 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 31. jednání výboru 

Prezenční listina 
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Usnesení 31. jednání Výboru pro školství a sport 

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 14. 5. 2018 

 

VŠS/31/106/2018 – Program 31. jednání výboru 

 

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 31. jednání výboru. 

 

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

________________________________________________________________________ 

 

VŠS/31/107/2018 – Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok                                                          

2018/2019 

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

usnesení ve znění navrženém Radou města Přerova. 

 

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

 

________________________________________________________________________ 

 

VŠS/31/108/2018 – Plán rozvoje sportu Statutárního města Přerova 

 
Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje navýšení objemu finančních prostředků v Plánu 

rozvoje sportu 2018-2019, poskytovaných z rozpočtu statutárního města Přerova do dotačního 

programu pro oblast sportu a volného času z 5% na 10%. 

 

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

 

________________________________________________________________________ 

 

VŠS/31/109/2018 – Plán rozvoje sportu Statutárního města Přerova 

 
Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje doplnění Plánu rozvoje sportu 2018-2019 o bod 

1.2. Podpora modernizace, obnovy a budování sportovních zařízení škol – opravy a údržba školních 

tělocvičen a sportovního vybavení škol u strategického cíle č. 5. 

 

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

 

________________________________________________________________________ 

 

VŠS/31/110/2018 – Plán rozvoje sportu Statutárního města Přerova 

 
Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje doplnění Plánu rozvoje sportu 2018-2019  

o strategický cíl č. 6 Dlouhodobá vize – víceúčelová sportovní hala. 

 

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

________________________________________________________________________ 
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VŠS/31/111/2018 – Plán rozvoje sportu Statutárního města Přerova 

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

rozvoje sportu Statutárního města Přerova 2018-2019 a to včetně vlastních schválených úprav 

strategických cílů.  

 

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

________________________________________________________________________ 

 

VŠS/31/112/2018 – realizace projektu ITI – Základní škola Přerov, U tenisu 

 
Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje realizaci projektu ITI na ZŠ U tenisu v původní 

schválené verzi. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bc. Tomáš Navrátil     Marcela Danišová 

   předseda výboru          organizační pracovník výboru 

 


