
Zápis č. 1 

z jednání Komise pro školství a sport Rady města Přerova 

ze dne 16. 1. 2019 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Mgr. Zdeněk Navrátil     Jan Komárek 

Ing. Tomáš Navrátil 

Dagmar Bouchalová 

Ing. Michal Majer 

Vladimír Kočara      odchod v 15.50 hod. 

Mgr. Jaroslav Hýzl     Omluveni: 

Mgr. Věra Žáková 

Ing. Pavel Galeta 

 

     

Hosté: 

Mgr. Petr Kouba 

Mgr. Romana Pospíšilová 

Mgr. Petr Hrbek 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Představení členů výboru a hostů 

3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 11-12/2018 – informace na vědomí 

a materiály předkládané do RM dne 17. ledna 2019 

4. Harmonogram jednání na 1. pololetí 2019 

5. Informace a návrhy členů komise a hostů - různé  

6. Závěr  

 

 

 

 

Zápis: 
 

1. Zahájení 

 

Předseda výboru Mgr. Zdeněk Navrátil zahájil jednání 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. 

Mgr. Zdeněk Navrátil – navrhl znění usnesení: 



Komise pro školství a sport po projednání schvaluje program 1. jednání komise. 

 

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

 

2. Představení členů výboru a hostů 

 

Předseda výboru, členové výboru, organizační pracovník a hosté se stručně představili. 

 

3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 11-12/2018 – informace na vědomí  

a materiály předkládané do RM dne 17. ledna 2019 

 

 

Přehled školských záležitostí projednávaných v RM v listopadu a prosinci 2018 byl zaslán 

členům komise předem elektronicky. 

Mgr. Petr Kouba seznámil členy komise s obsahem jednotlivých materiálů. Diskuse 

neproběhla, členové výboru vzali informace na vědomí. 

 

Za oblast školství budou do RM v lednu předloženy následující materiály: 

 

3.1 – Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Přerovem 

 

Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 a Městská knihovna v Přerově, p. o. žádají o souhlas 

k přijetí nepeněžitých darů. 

 

Předseda výboru Mgr. Zdeněk Navrátil podal návrh na toto usnesení: 

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství.  

 

Výsledek hlasování: pro7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

3.2 – Úprava platu ředitelky mateřské školy 

 

Paní Mgr. Michaele Hučínové, ředitelce Mateřské školy Radost, Přerov, Kozlovská 44 s 

účinností od 1. 2. 2019 se přiznává osobní příplatek. 

 

Předseda výboru Mgr. Zdeněk Navrátil podal návrh na toto usnesení: 

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství.  

 

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

 

3.3 – Mateřská škola Přerov, Komenského 25 – realizace projektu z programu MŠMT 

 

Mateřská škola Přerov, Komenského 25 žádají o souhlas zřizovatele se zapojením do 

programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019“ vyhlášeného 

MŠMT. Celkové náklady projektu dosahují 72.397 Kč a MŠ Komenského bude žádat o 



poskytnutí podpory ve výši 50.678 Kč, zbývajících maximálně 22.000 Kč bude v případě 

schválení poskytnutí podpory hrazeno z rozpočtu statutárního města Přerova. 

 

Předseda výboru Mgr. Zdeněk Navrátil podal návrh na toto usnesení: 

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství.  

 

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

 

3.4 – Základní škola Přerov, Trávník 27 – realizace projektu z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony II 

 

Základní škola Přerov, Trávník 27 žádají o souhlas zřizovatele s realizací projektu z OP VVV 

v letech 2019-2021 a celková výše dotace je propočtena na částku 2.881.000 Kč. Projekty je 

plně hrazeny ze strany poskytovatele dotace (tzn. s nulovou spoluúčastí žadatele/zřizovatele 

školy) a nevyžadují udržitelnost. 

 

Předseda výboru Mgr. Zdeněk Navrátil podal návrh na toto usnesení: 

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství.  

 

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

 

 

Členové komise byli seznámeni s Jednacím řádem komisí Rady města Přerova ze dne 25. 6. 

2015. 

Předseda komise vyzval členy k připomínkování jednacího řádu, protože se bude aktualizovat. 

Navrhl, aby byla doplněna mlčenlivost. 

 

4. Harmonogram jednání na 1. pololetí 2019 

 

Jednání Komise pro školství a sport se budou konat 1x měsíčně, a to v termínech 

před zasedáním Rady města Přerova, aby bylo možné včas předkládat případné návrhy a 

stanoviska. Navržené termíny: 6. 2. 2019, 13. 3. 2019, 10. 4. 2019, 15. 5. 2019 a 5. 6. 2019. 

 

Členové výboru se shodli na konání jednání vždy ve středu od 15.30 hodin. 

 

Příští jednání výboru se uskuteční dne 6. 2. 2019 od 15.30 hodin. Pozvánka bude rozeslána 

e-mailem. 

 

5. Informace a návrhy členů komise a hostů - různé 

 

 

5. 1. Předseda komise přednesl Programové prohlášení Rady města Přerova 2018 – 2022. 

Informoval přítomné o přípravě nové Koncepce v oblasti školství na léta 2019 - 2024  a 

Koncepce školního stravování na léta 2019 – 2024 a vyzval přítomné k připomínkám, které 

budou řešit na příštím jednání komise.  

 



Koncepce v oblasti školství na léta 2013 – 2017: 

 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/socialni-oblast-a-skolstvi/aktualni-informace/oblast-

skolstvi/koncepce-prerovskeho-materskeho-a-zakladniho-skolstvi.html 

 

Koncepce školního stravování na léta 2013 – 2017: 

 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/socialni-oblast-a-skolstvi/aktualni-informace/oblast-

skolstvi/koncepce-prerovskeho-skolniho-stravovani.html 

 

5. 2. Předpoklad projednávání kritérií dotačního programu pro rok 2020 je březen – duben 

2019. 

 

6. Závěr 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 17.05 hod. 

 

Další jednání se uskuteční dne 6. 2. 2019 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Smetanova ul. 

 

 

V Přerově 18. 1. 2019 

 

Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

 

 
                 Mgr. Zdeněk Navrátil 

                     předseda komise 
 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 1. jednání komise 

Prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/socialni-oblast-a-skolstvi/aktualni-informace/oblast-skolstvi/koncepce-prerovskeho-materskeho-a-zakladniho-skolstvi.html
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/socialni-oblast-a-skolstvi/aktualni-informace/oblast-skolstvi/koncepce-prerovskeho-materskeho-a-zakladniho-skolstvi.html
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/socialni-oblast-a-skolstvi/aktualni-informace/oblast-skolstvi/koncepce-prerovskeho-skolniho-stravovani.html
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/socialni-oblast-a-skolstvi/aktualni-informace/oblast-skolstvi/koncepce-prerovskeho-skolniho-stravovani.html


Usnesení 1. jednání Komise pro školství a sport 

Rady města Přerova 

ze dne 16. 1. 2019 

VŠS/1/1/2019 – Program 1. jednání komise 

Komise pro školství a sport po projednání schvaluje program 1. jednání výboru. 

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

 

VŠS/1/2/2019 – Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkových organizací 

zřízených statutárním městem Přerovem 

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství. 

 

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

 

VŠS/1/3/2019 – Úprava platu ředitelky mateřské školy 

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství. 

 

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

 

VŠS/1/4/2019 – Mateřská škol Přerov, Komenského 25 – realizace projektu z programu 

MŠMT 

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství. 

 

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

 

VŠS/1/5/2019 – Základní škol Přerov, Trávník 27 – realizace projektu z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony II 

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství. 

 

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

 

V Přerově 18. 1.2019                                                     

                              Mgr. Zdeněk Navrátil  

                        předseda komise 


