
Zápis č. 5 

z jednání Komise pro školství a sport Rady města Přerova 

ze dne 15. 5. 2019 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Mgr. Zdeněk Navrátil      

Mgr. Dagmar Bouchalová 

Ing. Michal Majer 

Mgr. Jaroslav Hýzl     Omluveni: 

Mgr. Věra Žáková     Jan Komárek 

Ing. Tomáš Navrátil 

Ing. Pavel Galeta            

Vladimír Kočara 

     

Hosté: 

Mgr. Petr Kouba 

Mgr. Romana Pospíšilová 

Mgr. Petr Hrbek 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 4/2019 – informace na vědomí 

3. Materiály předkládané do RM dne 23. 5. 2019 

4. Koncepce v oblasti školství na léta 2019 – 2024 – ZŠ 

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 5. jednání komise. 

 

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



2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 4/2019 – informace na vědomí  

 

Přehled školských záležitostí projednávaných v RM v březnu 2019 byl zaslán členům komise 

předem elektronicky. Diskuse neproběhla, členové výboru vzali informace na vědomí. 

 

3. Materiály předkládané do RM dne 23. 5. 2019  

 

3.1 – Vybudování nádrže na dešťovou vodu na ZŠ Želatovská 

 

Základní škola žádá o předfinancování schváleného projektu v celkové výši 2 553 935 Kč, 

z čehož 26 620 Kč tvoří neuznatelné výdaje a 100 000 Kč již bylo poskytnuto na 

předfinancování projektové dokumentace. Prostřednictvím SFŽP obdrží škola z prostředků 

Evropských a strukturálních fondů částku 2 148 217,75 Kč a zbývajících 379 097,25 Kč činí 

povinné spolufinancování projektu požadovaného po statutárním městě Přerově. Po realizaci 

projektu škola bezodkladně vrátí finanční prostředky ve výši poskytnuté dotace na účet 

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 1, zdržel se 0 – schváleno. 

 

3.2 – Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení ZŠ 

Trávník 

 

Ředitelka základní školy žádá o projednání žádosti o celkovou rekonstrukci elektroinstalace a 

osvětlení školy. Vedení ZŠ plánuje zapojení školy do projektů MŠMT „Implementace 

strategie digitálního vzdělávání“ a „ZŠ Trávník – šablony OP VVV II“, v rámci kterých dojde 

k další modernizaci ICT vybavení v odborných učebnách, proto je nevyhnutelné řešit problém 

elektroinstalace z dlouhodobého hlediska a to rekonstrukcí celé sítě elektrorozvodů. 

  

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 1, zdržel se 0 – schváleno. 

 

3.3 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek 

 

Subjekt Sportovní klub Žeravice žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 3 260 000 Kč 

na zastřešení stávajícího házenkářského hřiště, pod podmínkou, že jmenovaný spolek předloží 

městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z programu vyhlášeného MŠMT ČR. 

Předpokládané celkové náklady na projekt činí 16 166 000 Kč.  

 

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

 



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

individuální dotaci ve výši 3 260 000 Kč.  

 

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

 

3.4 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělovýchovná jednota Sokol Přerov 

 

Subjekt Tělovýchovná jednota Sokol Přerov žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 

200 000 Kč na rekonstrukci objektové předávací stanice v přerovské sokolovně v roce 2019. 

Předpokládané celkové náklady projektu činí 726 000 Kč. 

 

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

 

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

individuální dotaci ve výši 200 000 Kč.  

 

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

 

3.5 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 

 

Subjekt TJ SPARTAK PŘEROV žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 1 245 926 Kč 

na rekonstrukci povrchu stávajícího atletického oválu a sektorů technických disciplín – Reko 

povrchů SA, pod podmínkou, že jmenovaný spolek předloží městu Přerov „Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace“ na projekt Reko povrchů SA z programu vyhlášeného MŠMT ČR. 

Předpokládané celkové náklady projektu činí 12 167 385 Kč. 

 

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

 

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

individuální dotaci ve výši 1 245 926 Kč. Komise pro školství a sport doporučuje zahrnout do 

dotační smlouvy mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, 

spolek poskytnutí atletického oválu včetně sektorů technických disciplín veřejnosti. 

 

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

 

4. Koncepce v oblasti školství na léta 2019 – 2024 - ZŠ 

 

Vedoucí oddělení Mgr. Petr Hrbek seznámil přítomné členy komise s Koncepcí základního 

vzdělávání na léta 2019 – 2024 a vedoucí odboru Mgr. Romana Pospíšilová představila 

strategickou část a požádala přítomné o případné doplnění.  

Předseda komise Mgr. Zdeněk Navrátil doporučuje zachovat stávající systém potvrzování 

ředitele ve funkci před uplynutím šestiletého období na základě hodnotící zprávy jejich řídící 

práce kontrolními orgány. 

O dané věci se hlasovalo. 

 

Předseda výboru Mgr. Zdeněk Navrátil nechal hlasovat: 

 

Komise pro školství a sport doporučuje Odboru sociálních věcí a školství zachovat stávající 

systém potvrzování ředitele ve funkci před uplynutím šestiletého období na základě hodnotící 

zprávy jejich řídící práce kontrolními orgány.  



 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1 – schváleno. 

 

Vedoucí odboru seznámila přítomné s Koncepcí soukromého a církevního školství. 

 

5. Informace a návrhy členů komise a hostů - různé 

 

Pan náměstek Mgr. Petr Kouba informoval přítomné o stížnostech na kvalitu stravování ve 

školní jídelně Velká Dlážka. 

 

6. Závěr 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 17.20 hod. 

 

Další jednání se uskuteční dne 5. 6. 2019 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Smetanova ul.  

 

 

V Přerově 16. 5. 2019 

 

Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

 

…………………………………    ……………………………. 
                

 Mgr. Zdeněk Navrátil       Marcela Danišová 
     předseda komise      organizační pracovník komise 
 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 5. jednání komise 

Prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení 5. jednání Komise pro školství a sport 

Rady města Přerova 

ze dne 15. 5. 2019 

KSS/5/33/2019 – Program 5. jednání komise 

Komise pro školství a sport po projednání schvaluje program 5. jednání výboru. 

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

 

KSS/5/34/2019 – Vybudování nádrže na dešťovou vodu na ZŠ Želatovská 

 

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 1, zdržel se 0 – schváleno. 

 

KSS/5/35/2019 – Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci elektroinstalace 

a osvětlení ZŠ Trávník 

 

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 1, zdržel se 0 – schváleno. 

 

KSS/5/36/2019 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – Sportovní klub Žeravice, 

spolek  

 

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

individuální dotaci ve výši 3 260 000 Kč.  

 

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

 

KSS/5/37/2019 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol 

Přerov  

 

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

individuální dotaci ve výši 200 000 Kč.  

 

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

 

KSS/5/38/2019 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, 

spolek  



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

individuální dotaci ve výši 1 245 926 Kč. Komise pro školství a sport doporučuje zahrnout do 

dotační smlouvy mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, 

spolek poskytnutí atletického oválu včetně sektorů technických disciplín veřejnosti. 

 

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

 

KSS/5/39/2019 – Doplnění Koncepce základního vzdělávání na léta 2019 - 2024   

 

Komise pro školství a sport doporučuje Odboru sociálních věcí a školství zachovat stávající 

systém potvrzování ředitele ve funkci před uplynutím šestiletého období na základě hodnotící 

zprávy jejich řídící práce kontrolními orgány.  

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1 – schváleno. 

 

 

V Přerově 16. 5.2019       

                                                                         

     

Mgr. Zdeněk Navrátil      Marcela Danišová 

     předseda komise         organizační pracovník komise 

 


