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Zápis č. 32 

z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 18. 6. 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 

Ludmila Tomaníková – zastupitelka 

 

 

Organizační pracovník: 

 

Marcela Danišová  

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Matriály předkládané do ZM dne 25. června 2018 

3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 5/2018 – 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 32. jednání výboru. 

 

Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 
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2. Materiály předkládané do ZM dne 25. 6. 2018 

 

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

 

2.1 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, z.s. 

 
Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 52.000 Kč na 

sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let fotbalového oddílu a provoz fotbalového hřiště, šaten a 

sociálního zařízení.  

 

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 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

2.2 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – NIGHT BIRDS – INLINE HOCKEY CLUB 

PŘEROV z.s. 

 
NIGHT BIRDS – INLINE HOCKEY CLUB  žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč 

na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací Mistrovství světa v in-line hokeji 2018. 

 

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 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

2.3 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s. 

 
TK PRECHEZA žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 8.000.000 Kč na výstavbu tenisové 

haly – Reko TA – I. etapa. Předpokládané celkové náklady I. etapy projektu činí 43.000.000 Kč.  

 

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

 

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

usnesení ve znění navrženém Radou města Přerova. 

 

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

 

2.4 – Předfinancování projektu ZŠ Svisle 

 
Základní škola Svisle žádá o předfinancování části nákladů projektu s názvem „Speciální pedagog 

Základní školy Přerov, Svisle 13“, ve výši 180.000 Kč, v rámci výzvy č. 02_18_063 Šablony II – 

podpora zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášeného 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2018. 

 

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

 

 

3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 5/2018 – informace 

 

Přehled školských záležitostí projednávaných v RM v květnu 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 Bc. Tomáš Navrátil informoval přítomné o přípravě Dotačního programu 

statutárního města Přerova na podporu oblasti sportu a volného času pro rok 2019. 

Ing. Michal Majer – podal návrh na změnu bodování u přílohy č. 9 - kritéria pro hodnocení 

žádosti o poskytnutí dotace na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let – rozšíření bodu 4. 

náročnost sportovní činnosti o počet tréninkových hodin týdně a počet zápasů jednotlivých 

hráčů. Podpisy rodičů by nahradil čestným prohlášením. 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. – navrhl zvýšit limit čerpání dotace na mzdové prostředky 

z 30% na 50% z celkové výše dotace. Dále navrhl upravit maximální výše dotace 

v jednotlivém případě na podporu oblasti sportu z 5.000.000 Kč na 5.500.000 Kč – 6.000.000 

Kč. Nebo navýšit o 15%. 
 

5. Závěr 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 15.35 hod.  

Další jednání se uskuteční dne 13. 8. 2018 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Smetanova ul.  

 

 

V Přerově 19. 6. 2018 

Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

 

……………………………     …………..…………………  

     Bc. Tomáš Navrátil         Marcela Danišová 

       předseda výboru      organizační pracovník výboru 

 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 32. jednání výboru 

Prezenční listina 
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Usnesení 32. jednání Výboru pro školství a sport 

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 18. 6. 2018 

 

VŠS/32/113/2018 – Program 32. jednání výboru 

 

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 32. jednání výboru. 

 

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

________________________________________________________________________ 

 

VŠS/32/114/2018 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělovýchovná jednota 

Sokol Čekyně, z.s. 

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

usnesení ve znění navrženém Radou města Přerova. 

 

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

 

________________________________________________________________________ 

 

VŠS/32/115/2018 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – NIGHT BIRDS – INLINE 

HOCKEY CLUB PŘEROV z.s. 

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

usnesení ve znění navrženém Radou města Přerova. 

 

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

 

________________________________________________________________________ 

 

VŠS/32/116/2018 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – TK PRECHEZA Přerov 

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

usnesení ve znění navrženém Radou města Přerova. 

 

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

 

________________________________________________________________________ 

 

VŠS/32/117/2018 – Předfinancování projektu ZŠ Svisle 
 

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

usnesení ve znění navrženém Radou města Přerova. 

 

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

________________________________________________________________________ 
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 Bc. Tomáš Navrátil     Marcela Danišová 

   předseda výboru          organizační pracovník výboru 
 


