
Zápis č. 6 

z jednání Komise pro školství a sport Rady města Přerova 

ze dne 5. 6. 2019 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Mgr. Zdeněk Navrátil      

Mgr. Dagmar Bouchalová 

Ing. Michal Majer 

Mgr. Jaroslav Hýzl     Omluveni: 

Mgr. Věra Žáková     Ing. Tomáš Navrátil 

Ing. Pavel Galeta            

Vladimír Kočara 

Jan Komárek 

     

Hosté: 

Mgr. Petr Kouba 

Mgr. Romana Pospíšilová 

Mgr. Petr Hrbek 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 5/2019 – informace na vědomí 

3. Materiály předkládané do RM dne 13. 6. 2019 

4. Koncepce v oblasti školství na léta 2019 – 2024  

5. Dotační programy statutárního města Přerova v oblasti sportu a volného času 

6. Informace a návrhy členů komise a hostů - různé  

7. 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 6. jednání komise. 

 

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

 



2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 5/2019 – informace na vědomí  

 

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

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

 

3. Materiály předkládané do RM dne 13. 6. 2019  

 

3.1 – Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Přerovem 

 

Základní škola Přerov, Trávník 27 žádá 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: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

3.2 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol Henčlov 

 

Subjekt Tělocvičná jednota Sokol Henčlov žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 

150 000 Kč na rekonstrukci střech sokolovny v Henčlově. Předpokládané celkové náklady 

projektu činí 1 000 000 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 150 000 Kč.  

 

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

 

3.3 – Rozšíření hlavního účelu ve zřizovacích listinách základních škol zřizovaných 

statutárním městem Přerovem 

 

Podle vyjádření MŠMT je nutné uzavření dodatků ke zřizovacím listinám základních škol 

zřizovaných statutárním městem Přerovem, jejichž předmětem je rozšíření vymezení hlavního 

účelu o činnost provozování zájmových útvarů – kroužků.  

 

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 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

 

 

 

 



3.4 – Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16  

 
Základní škola žádá o schválení pravidel a rozsahu financování nákladů speciálního pedagoga, 

psychologa, sociálního pedagoga pro období 9/2019 až 12/2024, a to z rozpočtu statutárního města 

Přerova a za podmínek finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok. 

  

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 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

3.5 – Základní škola Přerov, U tenisu 4 – monitorovací zpráva 

 
Základní škola předkládá monitorovací zprávu za školní rok 2018 – 2019 v rámci „Koncepce školy 

zaměřené na sportovní všestrannost a rozvoj pohybových dovedností žáků“. 

  

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 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

3.6 – Úprava platu ředitelek mateřských škol 

 

Na základě konzultace s MŠMT dojde s účinností od 1. 7. 2019 k přeřazení ředitelek 

mateřských škol zřizovaných statutárním městem Přerov do vyšší platové třídy. 

 

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 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

 

4. Koncepce rozvoje školství statutárního města Přerova na období 2019 – 2024  

 

Vedoucí odboru Mgr. Romana Pospíšilová seznámila přítomné členy komise s Koncepcí 

rozvoje školství statutárního města Přerova na období 2019 – 2024, kde byly zapracovány 

všechny připomínky, které byly odhlasovány v průběhu schvalování jednotlivých částí 

koncepce.  

 

Předseda výboru Mgr. Zdeněk Navrátil nechal hlasovat: 

 

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 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 



 

5. Dotační programy statutárního města Přerova v oblasti sportu a volného času  

 

Vedoucí oddělení Mgr. Petr Hrbek seznámil přítomné členy komise s  Dotačním programem 

statutárního města Přerova v oblasti sportu a volného času. Předseda výboru Mgr. Zdeněk 

Navrátil vyzval přítomné členy komise k připomínkování dotačního programu na příští 

období. Komise navrhuje upravit kritéria v oblasti sportu takto:  

 

Sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let  

1. Kritérium č. 3 – Význam sportovní činnosti 

 vypustit řádek propagace města – je povinná ze smluv 

 rozdělit na 2 samostatné řádky – A) práce s mládeží, org. schopnosti, celostátní 

nebo mezinárodní turnaje, B) kvalita poskytnutých údajů v žádosti, pozitivní 

nebo negativní zkušenosti s žadatelem 

 

2. Kritérium č. 4 - Náročnost sportovní činnosti 

 přidat nový řádek – průměrná roční výše členských příspěvků za loňský rok 

 budou 2 řádky a každý má k dispozici 10 b. 

 

Provoz krytých i nekrytých sportovišť 

1. Kritérium č. 1 – nově požadovat pouze neinvestiční náklady žadatele na provoz 

sportoviště za předchozí uzavřený rok  

 

2. Kritérium č. 4 – Účel použití dotace 

 vypustit A) nákup dlouhodobého hmotného majetku k zajištění sportovních 

aktivit, B) řádek modernizace sportoviště/technické zhodnocení, C) zvýšení 

bezpečnosti provozu sportovišť 

 

Organizace sportovní akce 

1. Kritérium č. 2 – vypustit propagace města (jako u sportovní činnosti) 

2. Upravit počet žádostí na akce – max. 4 od jednoho spolku nebo oddílu pod TJ  

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

 

Komise pro školství a sport po projednání doporučuje Odboru sociálních věcí a školství 

zapracovat navrhované změny do kritérií Dotačního programu statutárního města v oblasti 

sportu a volného času.  

 

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

 

Komise dále navrhuje upravit obsah dotační smlouvy, kde u výše čerpání dotace na mzdy 

trenérů, bude nově umožněno použít na tuto činnost až 50% z přidělené částky dotace, oproti 

původním 30%. 

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

 



Komise pro školství a sport po projednání doporučuje Odboru sociálních věcí a školství 

zapracovat navrhované změny do dotační smlouvy.  

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

 

Komise dále navrhuje zabývat se možností přijímat žádosti on-line jak to má např. Krajský 

úřad Olomouckého kraje. 

 

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

 

Komise pro školství a sport po projednání doporučuje Radě města Přerova umožnit 

elektronické podání a zpracování dotačních žádostí on-line systémem.  

 

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

 

Komise dále navrhuje navýšit prostředky na dotační program na příští rok o 10% oproti roku 

2019. 

 

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

 

Komise pro školství a sport po projednání doporučuje Radě města Přerova navýšit 

prostředky na dotační program na příští rok o 10% oproti roku 2019 v souladu se schváleným 

Plánem rozvoje sportu, schváleném zastupitelstvem města Přerova pro období 2018-2019.  

 

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

 

6. Informace a návrhy členů komise a hostů - různé 

 

Pan předseda informoval přítomné o připravované schůzce s předsedkyní Komise pro 

cestovní ruch, kulturu a památky paní Mgr. Ladou Galovou a na příštím jednání bude 

informovat členy komise o výsledku jednání. 

 

7. Závěr 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 17.45 hod. 

 

Další jednání se uskuteční dne 28. 8. 2019 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Smetanova ul.  

 

V Přerově 6. 6. 2019 

Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

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

 Mgr. Zdeněk Navrátil       Marcela Danišová 

     předseda komise      organizační pracovník komise 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 6. jednání komise 

Prezenční listina 



Usnesení 6. jednání Komise pro školství a sport 

Rady města Přerova 

ze dne 5. 6. 2019 

KSS/6/40/2019 – Program 6. jednání komise 

Komise pro školství a sport po projednání schvaluje program 6. jednání výboru. 

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

 

KSS/6/41/2019 – 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 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

KSS/6/42/2019 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol 

Henčlov  

 

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

individuální dotaci ve výši 150 000 Kč.  

 

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

 

KSS/6/43/2019 – Rozšíření hlavního účelu ve zřizovacích listinách základních škol 

zřizovaných 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 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

KSS/6/44/2019 – Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16  

 

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 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

 

KSS/6/45/2019 – Základní škola Přerov, U tenisu 4 



 

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 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

KSS/6/46/2019 – Úprava platu ředitelek mateřských škol  

 

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 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

___________________________________________________________________________ 

 

KSS/6/47/2019 – Koncepce rozvoje školství statutárního města Přerova na období  

2019 - 2024   

 

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 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

KSS/6/48/2019 – Dotační programy statutárního města Přerova v oblasti sportu a 

volného času  

 

Komise pro školství a sport po projednání doporučuje Odboru sociálních věcí a školství 

zapracovat navrhované změny do kritérií Dotačního programu statutárního města v oblasti 

sportu a volného času.  

 

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

___________________________________________________________________________ 

 

KSS/6/49/2019 – Dotační programy statutárního města Přerova v oblasti sportu a 

volného času  

 

Komise pro školství a sport po projednání doporučuje Odboru sociálních věcí a školství 

zapracovat navrhované změny do dotační smlouvy.  

 

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

___________________________________________________________________________ 

KSS/6/50/2019 – Dotační programy statutárního města Přerova v oblasti sportu a 

volného času  

 

Komise pro školství a sport po projednání doporučuje Radě města Přerova umožnit 

elektronické podání a zpracování dotačních žádostí on-line systémem.  

 

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



___________________________________________________________________________ 

 

KSS/6/51/2019 – Dotační programy statutárního města Přerova v oblasti sportu a 

volného času  

 

Komise pro školství a sport po projednání doporučuje Radě města Přerova navýšit 

prostředky na dotační program na příští rok o 10% oproti roku 2019 v souladu se schváleným 

Plánem rozvoje sportu, schváleném zastupitelstvem města Přerova pro období 2018-2019.  

 

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

___________________________________________________________________________ 

 

V Přerově 6. 6. 2019       

                                                                         

     

Mgr. Zdeněk Navrátil      Marcela Danišová 

     předseda komise         organizační pracovník komise 

 


