
Zápis č. 7 

z jednání Komise pro školství a sport Rady města Přerova 

ze dne 7. 8. 2019 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Mgr. Zdeněk Navrátil  příchod 15.20 h.    

Mgr. Dagmar Bouchalová 

Ing. Michal Majer 

Mgr. Jaroslav Hýzl  příchod 15.35 h. Omluveni:     

Ing. Pavel Galeta      Mgr. Věra Žáková      

Jan Komárek       Vladimír Kočara 

Ing. Tomáš Navrátil 

 

     

Hosté: 

Mgr. Petr Kouba 

Mgr. Romana Pospíšilová 

Mgr. Petr Hrbek 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 6-7/2019 – informace na vědomí 

3. Materiály předkládané do RM dne 21. 8. 2019 

4. Závěr  

 

 

Zápis: 
 

1. Zahájení 

 

Předseda výboru Mgr. Zdeněk Navrátil pověřil Mgr. Dagmar Bouchalovou, aby v jeho 

nepřítomnosti vedla jednání komise. Mgr. Dagmar Bouchalová zahájila jednání prohlášením o 

jeho řádném svolání a zjištěním usnášeníschopnosti. Na základě počtu členů dle prezenční 

listiny bylo konstatováno, že komise je usnášeníschopná. Byli přivítáni přítomní hosté. 

 

Zastupující členka komise nechala hlasovat o programu jednání. 

Mgr. Dagmar Bouchalová – navrhla znění usnesení: 

 

Komise pro školství a sport po projednání schvaluje program 7. jednání komise. 

 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 



2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 6-7/2019 – informace na vědomí  

 

Přehled školských záležitostí projednávaných v RM v červnu a červenci 2019 byl zaslán 

členům komise předem elektronicky. Diskuse neproběhla, členové výboru vzali informace na 

vědomí. 

 

3. Materiály předkládané do RM dne 21. 8. 2019  

 

3.1 – Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené 

statutárním městem Přerovem 

 

Základní škola Přerov, Želatovská 8 žádá o souhlas k přijetí peněžitého daru účelově 

určeného. Předmětem daru ve výši 4 632 Kč je úhrada stravného pro 1 žáka v rámci projektu 

„Obědy pro děti“. 

 

Zastupující členka komise Mgr. Dagmar Bouchalová podala 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 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

3.2 – Základní škola Přerov, Želatovská 8 – zaměření na lední hokej 

 

Základní škola žádá o schválení pravidel a rozsahu financování nákladů trenéra s osvědčením 

nejméně II. třídy trenéra příslušné specializace 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. Celkové předpokládané náklady na realizaci sportovního 

zaměření pro období kalendářního roku představují částku cca 700 000 Kč. 

  

Zastupující členka komise Mgr. Dagmar Bouchalová podala 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 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

3.3 – Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 – sportovní profilace školy 

 

Základní škola žádá schválit změnu zaměření finančního příspěvku zřizovatele na sportovní 

profilaci školy. Ředitel školy žádá o ponechání finančního příspěvku na sportovní profilaci ve 

stejné výši, ale se změnou jeho využití – tj. na sportovní přípravu žáků v plavání a volejbalu. 

Pravidla a rozsah financování nákladů trenéra s osvědčením nejméně II. třídy trenéra příslušné 

specializace a vedoucích zájmových kroužků s dotčenou sportovní profilací 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. Celkové předpokládané 

náklady na realizaci sportovní profilace pro období kalendářního roku představují částku cca 

600 000 Kč. 

  

Zastupující členka komise Mgr. Dagmar Bouchalová podala 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 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

 

3.4 – Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní rok 2019/2020  

 

Církevní mateřská škola v Přerově požádala o poskytnutí dotace na provozní náklady 

Církevní mateřské školy a provozní náklady zařízení školního stravování, typu školní jídelna 

– výdejna ve výši 60 000 Kč na období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020. Od roku 2017 jsou 

uzavírány smlouvy o poskytnutí dotace vždy na jeden školní rok a částku 60 000 Kč. 

 

Předseda komise 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 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

3.5 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR 

 

Subjekt AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 

150 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací významné sportovní akce, 

FIA Mistrovství Evropy v autokrosu, konané ve dnech 23. – 25. 8. 2019. Předpokládané 

celkové náklady akce činí 2 330 000 Kč. Odbor sociálních věcí a školství doporučuje schválit 

poskytnutí dotace na akci FIA Mistrovství Evropy v autokrosu ve výši 50 000 Kč. 

 

Předseda komise 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 50 000 Kč.  

 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

3.6 – Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení zřízených statutárním městem Přerov 

před uplynutím 6 letého období na vedoucím pracovním místě 

 

Vedoucí odboru Mgr. Romana Pospíšilová seznámila přítomné s novým vnitřním předpisem 

Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení zřízených statutárním městem Přerov před 

uplynutím 6 letého období na vedoucím místě, jehož účinnost se navrhuje od 1. 9. 2019. 

Důvodem byly v průběhu dosavadních 10 let rozsáhlé legislativní změny, zejména ve věci 

jmenování, odvolávání ředitelů škol a školských zařízení včetně určení 6 let výkonu práce na 

pracovním místě ředitele školy nebo školského zařízení. Nový navrhovaný vnitřní předpis by 

měl zřizovateli pomoci při rozhodování, zda ředitele ve vedoucím pracovním místě potvrdit 

nebo vyhlásit konkurs. S odkazem na skutečnost, že dne 31. 7. 2020 končí šestileté období 

výkonu práce na pracovním místě ředitele: 

 

 paní Mgr. Iloně Bočinské, ředitelce Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, 



 panu Mgr. Miroslavu Fryštackému, řediteli Základní školy Přerov, Svisle 13, 

 panu Mgr. Martinu Černému, řediteli Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5, 

 panu Mgr. Přemyslu Dvorskému, Ph.D., řediteli Základní školy Přerov, Želatovská 8, 

 paní Mgr. Jitce Kořínkové, ředitelce Mateřské školy Přerov, Kouřílkova 2, 

 

a dne 31. 8. 2020  

 paní Věře Cimbálníkové, ředitelce Mateřské školy Přerov – Újezdec, Hlavní 61, 

příspěvková organizace, 

   
navrhujeme provést hodnocení výše uvedených ředitelů v souladu s navrhovaným novým 

vnitřním předpisem. 

 

Předseda komise 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 

 

3.7 -Vnitřní předpis Kritéria ke stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných 

statutárním městem Přerov  

 

Vedoucí odboru Mgr. Romana Pospíšilová seznámila přítomné s novým vnitřním předpisem 

Kritéria ke stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem 

Přerov, jehož účinnost se navrhuje od 1. 9. 2019. Důvodem byly v průběhu dosavadních 16 let 

rozsáhlé legislativní změny, které se dotýkaly platové oblasti ve školství. V návaznosti na 

návrh nového vnitřního předpisu dochází k úpravě zvláštního příplatku 

u paní Bc. Marie Netočné, ředitelky Mateřské školy Přerov, Komenského 25, u paní Mgr. Ley 

Vodičkové, ředitelky Mateřské školy Přerov, Kratochvílova 19, u pana Mgr. Michala 

Pospíšila, ředitele Základní školy Přerov, U tenisu 4.  

 

Předseda komise 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 

 

3.8 – Vyhlášení dotačních programů pro rok 2020  

 

Náměstek Mgr. Petr Kouba a vedoucí oddělení Mgr. Petr Hrbek seznámili přítomné členy 

komise s  Dotačními programy statutárního města Přerova v oblasti sportu a volného času, 

kde byly zapracovány všechny připomínky, které byly odhlasovány v průběhu schvalování 

jednotlivých kritérií a dotační smlouvy. Nově byl dotační program rozdělen do 2 částí, na 

Dotační program A. a Dotační program B. Do dotačního programu A. budou podávány 

žádosti o dotaci v rámci řádného termínu, tj. od 30. 9. 2019 do 11. 10. 2019. Předpokládaný 

objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu pro rok 2020 na podporu oblasti sportu 

v tomto dotačním programu A. činí 12 538 500 Kč. Předpokládaný objem finančních 

prostředků vyčleněných v rozpočtu pro rok 2020 na podporu oblasti volného času v tomto 



dotačním programu A. činí 346 100 Kč. Do dotačního programu B. budou podávány žádosti o 

dotaci v průběžném termínu, tj. od 1. 1. 2020 do 15. 9. 2020. Předpokládaný objem finančních 

prostředků vyčleněných v rozpočtu pro rok 2020 na podporu oblasti kultury, sportu, volného 

času, sociální a zdravotní v tomto dotačním programu B. činí 416 800 Kč. Důvodem 

vyhlášení těchto dotačních programů je zájem statutárního města Přerova o podporu oblasti 

sportu a volného času pro rok 2020. 

 

Předseda komise 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 

 

3.9 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – Karate Přerov, z. s. 

 

Subjekt Karate Přerov žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč na částečnou 

úhradu nákladů na dopravu, ubytování a účastnické poplatky na Mistrovství světa v karate 

KWF, konané ve dnech 7. – 10. 11. 2019 v Tokiu v Japonsku. Předpokládané celkové náklady 

akce činí 250 000 Kč. Odbor sociálních věcí a školství doporučuje schválit poskytnutí dotace 

na částečnou úhradu nákladů na dopravu, ubytování a účastnické poplatky na Mistrovství 

světa v karate KWF ve výši 25 000 Kč. 

 

Předseda komise 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 25 000 Kč.  

 

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

 

4. Závěr 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 16.40 hod. 

 

Další jednání se uskuteční dne 18. 9. 2019 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Smetanova ul.  

 

V Přerově 19. 8. 2019 

Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

 

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

 Mgr. Zdeněk Navrátil       Marcela Danišová 

     předseda komise      organizační pracovník komise 

 

 

Přílohy: 

Usnesení ze 7. jednání komise 

Prezenční listina 



Usnesení 7. jednání Komise pro školství a sport 

Rady města Přerova 

ze dne 7. 8. 2019 

 

KSS/7/52/2019 – Program 7. jednání komise 

Komise pro školství a sport po projednání schvaluje program 7. jednání výboru. 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

KSS/7/53/2019 – Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví příspěvkové 

organizace zřízené 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 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

KSS/7/54/2019 – Základní škola Přerov, Želatovská 8 – zaměření na lední hokej 

 

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 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

KSS/7/55/2019 – Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 – sportovní profilace 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 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

KSS/7/56/2019 – Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní rok 

2019/2020   

 

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 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

 



KSS/7/57/2019 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – AUTO KLUB PŘEROV-

město v AČR   

 

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

individuální dotaci ve výši 50 000 Kč.  

 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

KSS/7/58/2019 – Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení zřízených 

statutárním městem Přerov před uplynutím 6 letého období na vedoucím pracovním 

místě 

   

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 

___________________________________________________________________________ 

 

KSS/7/59/2019 – Vnitřní předpis Kritéria ke stanovení platu ředitelů škol a školských 

zařízení zřizovaných statutárním městem Přerov    

   

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 

___________________________________________________________________________ 

KSS/7/60/2019 – Vyhlášení dotačních programů pro rok 2020    

 

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 

___________________________________________________________________________ 

 

KSS/7/61/2019 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – Karate Přerov, z. s.   

 

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

individuální dotaci ve výši 25 000 Kč.  

 

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

 

V Přerově 19. 8. 2019       

                                                         

Mgr. Zdeněk Navrátil      Marcela Danišová 

     předseda komise         organizační pracovník komise 


