
Pořadové číslo:  4/5 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 18.02.2019 

Návrh pro 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 2. 2019 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

Mgr. Petr Hrbek, vedoucí oddělení 

Název návrhu: 

Prodloužení smluv o poskytnutí dotace se soukromými mateřskými školami a 

soukromou základní školou    

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o 

poskytnutí této dotace číslo SML/364/2012 ze dne 21. 5. 2012, uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov, jako předávajícím a společností Soukromá základní škola Acorn's & John's 

school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, jako 

příjemcem,  

  

Dodatek č. 2 bude upravovat: 

 poskytnutí dotace příjemci ve výši 100.000 Kč na období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020,  

 termíny poskytnutí dotace, a to na období září až prosinec 2019 do 15. 10. 2019 ve výši 

33.333 Kč a na období leden až srpen 2020 do 15. 2. 2020 ve výši 66.667 Kč,  

 prodloužení provázanosti nájemního vztahu dle smlouvy o nájmu a výpůjčce číslo 

SML/363/2012 ze dne 21. 5. 2012 a poskytnutí předmětné dotace a jejich případných 

vratek do 31. 8. 2020, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.05.2019 

 

2. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 340.000 Kč a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 

poskytnutí této dotace číslo SML/345/2013 ze dne 25. 4. 2013, uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov, jako předávajícím a společností Speciální mateřská škola A & J s.r.o., IČ: 

25378759, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, jako příjemcem,  

  



Dodatek č. 1 bude upravovat: 

 poskytnutí dotace příjemci ve výši 340.000 Kč na období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020,  

 termíny poskytnutí dotace, a to na období září až prosinec 2019 do 15. 10. 2019 ve výši 

113.333 Kč a na období leden až srpen 2020 do 15. 2. 2020 ve výši 226.667 Kč,  

 prodloužení provázanosti nájemního vztahu dle smlouvy o nájmu a výpůjčce číslo 

SML/475/2013 ze dne 29. 4. 2013 a poskytnutí předmětné dotace a jejich případných 

vratek do 31. 8. 2020, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.05.2019 

 

3. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 350.000 Kč a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 

poskytnutí této dotace číslo SML/346/2013 ze dne 25. 4. 2013, uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov, jako předávajícím a společností Základní škola a Mateřská škola Sluníčko 

s.r.o., IČ: 25366556, se sídlem Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I - Město, Loučská 

237/1, jako příjemcem,  

  

Dodatek č. 1 bude upravovat: 

 poskytnutí dotace příjemci ve výši 350.000 Kč na období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020,  

 termíny poskytnutí dotace, a to na období září až prosinec 2019 do 15. 10. 2019 ve výši 

116.667 Kč a na období leden až srpen 2020 do 15. 2. 2020 ve výši 233.333 Kč,  

 prodloužení provázanosti nájemního vztahu dle smlouvy o nájmu a výpůjčce číslo 

SML/476/2013 ze dne 29. 4. 2013 a poskytnutí předmětné dotace a jejich případných 

vratek do 31. 8. 2020, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.05.2019 

 

4. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření dodatků smluv o 

poskytnutí dotace dle bodů 1, 2 a 3 usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho 

uzavření a podpisu, 

 

5. schvaluje poskytování školního stravování dětem a žákům zapsaným do: 

 Soukromé základní školy Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, 

Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2,  

 Speciální mateřské školy A & J s.r.o., IČ: 25378759, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 

U Bečvy 2883/2, 

 Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o., IČ: 25366556, se sídlem Lipník nad 

Bečvou, Lipník nad Bečvou I - Město, Loučská 237/1, 

v zařízeních školního stravování zřízených statutárním městem Přerov za stejných podmínek 

jako žákům základních škol zřízených statutárním městem Přerov dle důvodové zprávy na 

dobu určitou od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020. Tyto podmínky se vztahují pouze na děti a žáky 

zapsané do jmenovaných škol a umístěné na pracovištích situovaných v Přerově, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.05.2019 

 

6. schvaluje uzavření smlouvy o vypořádání závazků mezi statutárním městem Přerov, jako 



předávajícím a společností Soukromá základní škola Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 

25366564, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, jako příjemcem. Předmětem 

výše uvedené smlouvy je zveřejnění smlouvy o poskytnutí dotace č. SML /364/2012 včetně 

dodatku č.1v registru smluv, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.03.2019 

 

7. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření smlouvy o vypořádání 

závazků v oblasti samostatné působnosti a k jejímu uzavření a podpisu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 8. schůzi konané dne 11. 2. 2019 a podává návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. Soukromé základní a 

mateřské školství (v případě ad 1. a 2. návrhu na usnesení se zaměřením na integraci žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami) je přínosnou alternativou v oblasti nabídky různých typů škol v 

Přerově.  

 

 

 

 


