
Rada města Přerova na své 8. schůzi konané dne 11. 2. 2019 usnesením 243/8/8/2019 

schválila prodloužení smluv o nájmu a výpůjčce se společnostmi: 

 

 Soukromá základní škola Acorn's & John's school s.r.o., - provozující základní školu 

v objektu Přerov, Máchova 3, 

 Speciální mateřské školy A & J s.r.o., - provozující speciální mateřskou školu 

v objektu Přerov, U Bečvy 2  

 Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o., - provozující mateřskou školu 

v objektu Přerov, Bajákova 18  

 

V souladu s vnitřním předpisem č. 12/2017 vydaného Radou města Přerova – Pravidla pro 

postup při přípravě podkladů pro rozhodování Rady města Přerova a Zastupitelstva města 

Přerova o majetkoprávních jednáních, byl schválený záměr zveřejněn vyvěšením na úřední 

desce Magistrátu města Přerova a elektronické úřední desce na webových stránkách města 

v termínu od 17. 12. 2018 do 8. 1. 2019.   

 

 

ad 1.  

Na území statutárního města Přerova provozuje soukromou základní školu společnost 

Soukromá základní škola Acorn′s & John′s school s.r.o. Jednatel pan Stanislav Žalud 

požádal o prodloužení smlouvy o nájmu a výpůjčce. 

 

Soukromá základní škola je provozována v objektu Přerov, Máchova 3 a je zřízena  

jako základní škola úplná, tedy s prvním i druhým stupněm základní školy. Dle zahajovacího 

výkazu je do základní školy k 30. 9. 2018 zapsáno celkem 54 žáků, z nichž je 27 umístěno 

ve speciálních třídách. Z celkového počtu žáků je 31 na 1. stupni a 23 žáků  

na 2. stupni základní školy. Základní škola vzdělává společně žáky bez handicapu a žáky  

se speciálními vzdělávacími potřebami. Organizace vzdělávání je realizována malotřídní 

formou, kdy jsou vzděláváni společně žáci více ročníků. Výše úplaty za základní vzdělávání 

činí 400 Kč/měsíc a za školní družinu je hrazeno 100 Kč/měsíc. Ředitelství soukromé 

základní školy zohledňuje výši úplaty i u sociálních případů, kdy je výše úplaty snižována  

na 100 – 150 Kč/měsíc. V případě zapsání sourozence je pro něho úplata stanovena ve výši  

50 % z původní výše. 

 

Jmenovaná společnost provozuje základní školu v objektu Přerov, Máchova 3  

na základě nájemního vztahu, který končí dnem 31. 8. 2019.  
 

Stávající nájemné je následující: 

 nájemné za pronajatý objekt ve výši 9.357 Kč/kalendářní rok, 

 nájemné za pronajaté pozemky ve výši 367 Kč/kalendářní rok, 

 nájemné za movité věci ve  výši 1.697 Kč/kalendářní rok, včetně DPH.  

 

Předmětem dotčené smlouvy jsou nájem objektu k bydlení č.p. 2216, příslušný k části obce 

Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4575/1 (Přerov, Máchova 3), pozemek p.č. 4576 zahrada  

o výměře 430 m2, vše v k.ú. Přerov, movité věci a výpůjčka pozemku p.č. 4575/1 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 307 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov,  

jako pronajímatelem a půjčitelem 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 nájemcem a vypůjčitelem.  

 

Statutární město Přerov po dobu trvání uvedeného nájemního vztahu poskytuje jmenované 

společnosti na provozní náklady předmětné základní školy, zařízení pro zájmové vzdělávání 



(školní družinu) a zařízení školního stravování (školní jídelnu – výdejnu) dotaci, a to v roční 

výši 100.000 Kč, přičemž tento závazek končí rovněž dnem 31. 8. 2019.  

 

ad 2.  

Na území statutárního města Přerova provozuje soukromou speciální mateřskou školu 

společnost Speciální mateřská škola A  J s.r.o. (jednatelé Stanislav Žalud a Markéta 

Jiskrová). Jednatel pan Stanislav Žalud požádal o prodloužení smlouvy o nájmu a výpůjčce. 

 

Speciální mateřská škola je provozována v objektech Přerov, U Bečvy 2 a 3.  

Dle zahajovacího výkazu je do speciální mateřské školy ke 30. 9. 2018 zapsáno ve dvou 

třídách 21 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Výše úplaty za předškolní 

vzdělávání činí 400 Kč/měsíc (slevy jsou poskytovány ze sociálních důvodů dle dohody  

a sourozenci hradí 50 % ze základní měsíční úplaty). Dětem v posledním ročníku mateřské 

školy není předškolní vzdělávání poskytováno bezplatně a všechny zapsané děti po celou 

dobu docházky do mateřské školy platí měsíční úplatu. 

 

Ve stejných prostorách je provozována i běžná Mateřská škola A & T s.r.o., ve které je 

zapsáno ve 2 třídách 37 dětí. V této mateřské škole je úplata stanovena na 550 Kč  

a za zapsané 2 leté děti rodiče hradí 600 Kč. Na provoz této mateřské školy statutární město 

Přerov neposkytuje dotaci.    

 

Z celkového počtu 58 dětí Speciální mateřské školy A & J s.r.o. a Mateřské školy A & T s.r.o. 

má 6 dětí trvalý pobyt mimo Přerov. V části objektu Přerov, U Bečvy 3 je provozováno  

i odloučené pracoviště Soukromé základní školy Acorn's & John's s.r.o. 

 

Jmenovaná společnost provozuje speciální mateřskou školu v objektu U Bečvy 2 a 3 

na základě nájemního vztahu, který končí dnem 31. 8. 2019.  
 

Stávající nájemné je následující: 

 nájemné za pronajaté nebytové prostory a objekt 17.370 Kč/kalendářní rok, 

 nájemné za pronajatý pozemek 684 Kč/kalendářní rok, 

 nájemné za movité věci 8.455 Kč/kalendářní rok vč. DPH. 

 

Statutární město Přerov po dobu trvání uvedeného nájemního vztahu poskytuje jmenované 

společnosti na provozní náklady předmětné speciální mateřské školy a zařízení školního 

stravování (školní jídelnu – výdejnu) dotaci, a to v roční výši 340.000 Kč, přičemž tento 

závazek končí rovněž dnem 31. 8. 2019.  

 

 

ad 3.  

Na území statutárního města Přerova provozuje soukromou mateřskou školu společnost 

Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o. (jednatelé Věra a Petr Pospíšilovi). 

Jednatelé manželé Pospíšilovi požádali o prodloužení smlouvy o nájmu a výpůjčce. 

Mateřská škola je provozována v  Přerově v objektu Bajákova 18. Dle zahajovacího výkazu  

je ke 30. 9. 2018 do mateřské školy zapsáno 58 dětí ve 3 třídách a 5 dětí má trvalý pobyt 

mimo Přerov. Z celkového počtu 3 tříd je jedna třída zřízena jen pro 2 leté děti. Výše 

základní úplaty za předškolní vzdělávání činí v tomto školním roce 1.000 Kč/měsíc  

a sourozenci platí 800 Kč/měsíc. Dětem v posledním ročníku mateřské školy není 

předškolní vzdělávání poskytováno bezplatně a všechny zapsané děti po celou dobu 

docházky do mateřské školy platí měsíční úplatu. 

 



Jmenovaná společnost provozuje mateřskou školu v objektu Bajákova 18 na základě 

nájemního vztahu, který končí dnem 31. 8. 2019.  
 

 

Stávající nájemné je následující: 

 nájemné za pronajaté nebytové prostory a objekt 18.911 Kč/kalendářní rok, 

 nájemné za pronajatý pozemek 1.779 Kč/kalendářní rok, 

 nájemné za movité věci 1.957 Kč/kalendářní rok vč. DPH. 

 

Statutární město Přerov po dobu trvání uvedeného nájemního vztahu poskytuje jmenované 

společnosti na provozní náklady předmětné mateřské školy a zařízení školního stravování 

(školní jídelnu – výdejnu) dotaci, a to v roční výši 350.000 Kč, přičemž tento závazek končí 

rovněž dnem 31. 8. 2019.  

 

Dle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním  

a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, se třem výše uvedeným soukromým 

školám (jako právnickým osobám vykonávajícím činnosti škol zapsaných do školského 

rejstříku) poskytuje dotace ze státního rozpočtu, a to prostřednictvím smlouvy uzavřené  

s  krajským úřadem podle uvedeného zákona. Dotace se poskytuje k financování 

neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním ve školách a se službami  

a vzděláváním, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisí 

a na běžný provoz školy a školského zařízení. Tzn., že dotaci lze použít na krytí mzdových  

i provozních nákladů škol. Společnost se v této smlouvě zaváže k vynaložení celého svého 

zisku za příslušný kalendářní rok na vzdělávání a školské služby. Dotace se poskytuje  

na školní rok. 

 

ad 5. 

Statutární město Přerov neuplatňuje u těchto tří společností působících v mateřském  

a základním školství po dobu trvání nájemních vztahů úhrady provozních nákladů školního 

stravování dětí a žáků, které vznikají zařízením školního stravování zřízeným statutárním 

městem Přerov při zabezpečení tohoto stravování. Školní stravování je poskytováno dětem 

a žákům soukromých škol za stejných podmínek jako dětem a žákům základních  

a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Přerovem.  

 

ad 6. 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 36. zasedání dne 19. 2. 2018 schválilo uzavření 

dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 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 upravoval poskytnutí dotace příjemci  

ve výši 100.000 Kč na období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.  

Vzhledem k tomu, že ani jedna ze smluvních stran nezveřejnila dodatek č. 1 včetně původní 

dotační smlouvy z roku 2012 v registru smluv, je nutné tuto skutečnost narovnat uzavřením 

smlouvy o vypořádání závazků, která tvoří přílohu důvodové zprávy.  

 

Orgánům města je předkládán následující návrh řešení: 

 

a) schválit v RM záměry prodloužení doby nájmu a výpůjčky se společnostmi:  

 Soukromá základní škola Acorn's & John's school s.r.o., 

 Speciální mateřská škola A  J s.r.o.,  

 Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o., 

SPLNĚNO 



b) zveřejnit tyto záměry v souladu s vnitřním předpisem č. 12/2017 vydaným Radou města 

Přerova – Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování Rady města 

Přerova a Zastupitelstva města Přerova o majetkoprávních jednáních,  

SPLNĚNO 

c) schválit v RM dodatky smluv o nájmu a výpůjčce prodlužující dobu nájmu a výpůjčky 

s uvedenými společnostmi na dobu určitou od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020, 

SPLNĚNO 
d) pod podmínkou schválení dodatků ke smlouvám o nájmu a výpůjčce projednat schválení 

prodloužení platnosti smluv o poskytnutí dotace s těmito společnostmi na dobu určitou  

od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 – RM  ZM, 

 

e) pod podmínkou schválení dodatků ke smlouvám o nájmu a výpůjčce projednat schválení 

prodloužení poskytování školního stravování dětem a žákům zapsaným do uvedených 

3 soukromých škol v zařízeních školního stravování zřízených statutárním městem 

Přerov za stejných podmínek jako dětem a žákům základních a mateřských škol 

zřízených statutárním městem Přerov na dobu určitou od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 – RM 

 ZM.   

 

Odbor sociálních věcí a školství má v rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2019 

vyčleněnou částku na dotace soukromým školám ve výši 790 tis. Kč. V případě schválení 

uzavření výše uvedených dodatků ke smlouvám o dotaci bude příslušná částka promítnuta 

také do návrhu rozpočtu na rok 2020. 

 


